
 
Apteka internetowa MEDEST

Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

 
 

White Way WW-Sonic, soniczna szczoteczka do zębów, 1 szt
 

Cena: 139,90 zł

Opis słownikowy

Marka White Way

Producent Diagnosis

Rejestracja Wyrób medyczny

Opis produktu
 

Opis White Way WW-Sonic, soniczna szczoteczka do zębów, 1 szt

Pięciofunkcyjna soniczna szczoteczka do zębów White Way WW-Sonic z 3 częstotliwościami drgań: 31000, 41000 i 48000
drgań na minutę. Produkt kompleksowo dba o jamę ustną, myjąc, polerując, masując, rozjaśniając i wybielając nawet wrażliwe
zęby.
 

W zestawie:
Rękojeść szczoteczki – 1 szt., główka szczoteczki – 2szt., ładowarka indukcyjna.

Dane techniczne:
Częstotliwość: 31000, 41000, 48000 drgań/min.; głośność <65db; czas pracy: 180min.; wodoszczelność: IPX7; wskaźnik ładowania: tak;
napięcie: AC 100-240V; wymiary produktu: 50mm x 75mm x 247mm.

Działanie:
Srebrne cudo – Soniczna szczoteczka do zębów White Way WW-Sonic. Jedna szczoteczka z aż 5 funkcjami! Po pierwsze, clean –
szczoteczka doskonale czyści zęby i dziąsła przy 31000 drgań na minutę. Po drugie, white – produkt świetnie spisuje się jako pomoc w
wybielaniu zębów, szczególnie w usuwaniu brzydkiego nalotu związanego z piciem kawy i paleniem papierosów (41000 drgań na
minutę). Po trzecie, polish – funkcja rozjaśniania i polerowania zębów przy użyciu 48000 wibracji sonicznych na minutę. Po czwarte,
massage – 31000 drgań to idealny sposób na czyszczenie zębów z opcją delikatnego masażu dziąseł. Po piąte, sensitive – najniższa
częstotliwość drgań 31000 na minutę sprawia, że szczoteczka nadaje się dla osób z wrażliwymi dziąsłami i zębami. Szczoteczka
posiada generator fal dźwiękowych. Produkt cechuje się optymalnie zaprojektowaną główką, która dociera we wszystkie zakamarki w
jamie ustnej – przednia część włosia odpowiada za trudno dostępne przestrzenie międzyzębowe, a tylny pierścieniowy kształt włosia
świetnie usuwa nalot nazębny. Szczoteczka ma ergonomiczny kształt i jest wyposażona w dwuminutowy sygnalizator, który co 30
sekund przypomina o konieczności zmiany strefy mycia zębów. Plusem szczoteczki jest także akumulator, który gwarantuje bardzo
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długi czas działania szczoteczki na jednym ładowaniu. Szczoteczka jest wodoodporna i ma niskie zużycie energii.

Zastosowanie:
White Way WW-Sonic soniczna szczoteczka do zębów polecana do utrzymania prawidłowej higieny jamy ustnej.

Informacje dodatkowe:
Główkę szczoteczki należy wymieniać co 3 miesiące lub częściej w razie widocznych oznak zużycia. Produkt przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Nie zanurzać w wodzie i innych płynach. Nie rozmontowywać i nie naprawiać
samodzielnie. W przypadku osób z rozrusznikiem serca stosowanie szczoteczki należy skonsultować z lekarzem.

Sposób użycia:
Stosować zgodnie z przeznaczeniem. Zęby należy myć minimum 2 razy dziennie przez co najmniej 2 minuty. Przed pierwszym użyciem
szczoteczkę należy ładować przez 12 godzin.
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