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MERIDEN Kiddy 0-4 MS100B Soniczna szczoteczka do
zębów dla dzieci NIEBIESKA
 

Cena: 40,99 PLN

Opis słownikowy

Producent MERIDEN SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

OpisMERIDEN Kiddy 0-4 MS100B Soniczna szczoteczka do zębów dla dzieci NIEBIESKANiepowtarzalny kształt, podświetlana
końcówka - Szczoteczka została stworzona z myślą o dzieciach w przedziale wiekowym od 0 do 4 lat. Dobro najmłodszych klientów jest
dla nas najważniejsze, dlatego szczoteczka soniczna Kiddy została w całości wykonana z przyjaznych, pozbawionych niebezpiecznych
substancji materiałów a jej kształt przypominający pingwinka, podświetlana końcówka i kolorystyka zachęcają do
szczotkowania.Przyjazne i skuteczne szczotkowanie - Włókna szczoteczki poruszają się z prędkością 16 tysięcy ruchów na minutę,
zapewniając delikatne i efektywne czyszczenie zębów i dziąseł co daje bezpieczeństwo użytkowania przez najmłodszych. Ergonomiczna
i antypoślizgowa, przyjemna w dotyku rękojeść pozwoli każdemu dziecku na wyrobienie prawidłowego nawyku czyszczenia jamy ustnej.
Zastosowana częstotliwość drgań sprawia, że szczoteczka jest przyjazna dla delikatnych dziąseł dzieci a zastosowana w niej
technologia soniczna skutecznie czyści zęby. Jeśli interesują Cię szczoteczki soniczne dla dzieci, sprawdź nasz cały
asortyment!Podświetlana końcówkapodświetlana końcówka i kolorystyka zachęcają do szczotkowaniaDelikatne włosiepodczas
szczotkowania nie dojdzie do podrażnień dziąseł.Wbudowany zegardwa zegary odmierzające czas szczotkowaniaFUNKCJEModel Kiddy
został wyposażony w dwa zegary pomagające przestrzegać zalecanego przez stomatologów czasu szczotkowania. Szczoteczka co 30
sekund będzie przypominała dziecku o zmianie strony szczotkowania a po upływie dwóch minut poinformuje, że czas szczotkowania
dobiegł końca. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom dzieci od najmłodszych lat uczą się poprawnego mycia zębów.Miękkie, delikatne
włosie końcówkiKońcówki do szczoteczek Meriden Kiddy posiadają super miękkie włosie, dzięki czemu podczas szczotkowania nie
dojdzie do podrażnień dziąseł nawet podczas zbyt dużego nacisku szczoteczki na zęby. Miękkość włosia pozwalają na delikatne
masowanie dziąseł podczas szczotkowania. Włókna zostały osadzone w taki sposób aby zapewnić maksymalną higienę jamy ustnej.
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