
 
APTE.PL A.T.HINZ S.J.

ul. Obwodowa 35E A/14,15, Reda
58 676 68 05

  

VITAMMY SMILE szczoteczka soniczna dla dzieci 3+ KRÓLIK
+ VITAMMY SMILE WATCH ZESTAW
 

Cena: 79,91 PLN

Opis słownikowy

Miejsce
stosowania

jama ustna, zęby

Podmiot
odpowiedzialny

Novama

Postać szczoteczka

Rodzaj
szczoteczki

dla dzieci

Typ produktu wyrób medyczny inny

Wiek dzieci, od 3 roku życia

Opis produktu
 

Szczoteczka soniczna VITAMMY SMILE

To idealna szczoteczka dla dzieci, której cudne kolory i bajkowe rysunki zmotywują do codziennej higieny. Dzięki technologii sonicznej
szczoteczka zadba o zdrowy uśmiech każdego malucha. VITAMMY SMILE jest kolorowym i wesołym pomysłem, dzięki któremu
szczoteczka będzie nie tylko przedmiotem do codziennej pielęgnacji jamy ustnej ale także wspaniałym gadżetem, które obecnie dzieci
tak uwielbiają. Jest również idealnym rozwiązaniem dla dorosłych, którzy preferują mniejsze główki czyszczące lub dla tych, w których
nieustannie drzemie dziecko.
idealna szczoteczka dla dzieci, której cudne kolory i bajkowe rysunki zmotywują do codziennej higieny

Szczoteczka soniczna VITAMMY SMILE dzięki połączeniu technologii sonicznych pulsacji z miękkimi włóknami zapewnia doskonałą
jakość czyszczenia oraz pielęgnację nawet najdelikatniejszych dziąseł. Technologia sonicznych pulsacji skutecznie usuwa
przebarwienia, redukuje płytkę nazębną oraz opóźnia formowanie się kamienia nazębnego. Przy regularnym stosowaniu zęby stają się
zdrowsze.

Szczoteczka soniczna VITAMMY SMILE jest doskonałym narzędziem w codziennej pielęgnacji jamy ustnej dzieci, które jeszcze nie
wypracowały właściwej techniki szczotkowania. Szczoteczka wykonuje ruchy wymiatające przez co wspomaga proces samodzielnego
szczotkowania zębów przez dziecko. Dzieci potraktują szczotkowanie szczoteczką VITAMMY SMILE jak doskonałą zabawę, a codzienna
pielęgnacja już nie będzie tylko przykrym obowiązkiem. Szczoteczka przeznaczona jest dla dzieci powyżej 3 roku życia.
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Technologia soniczna

Miękkie włókna zaokrąglonej szczoteczki przenoszą pulsacje o wysokiej częstotliwości, tworząc tzw. mikro wymiatanie zapewniając
skuteczne oczyszczanie zębów i ochronę dziąseł. Zęby są dokładnie wyszczotkowane, a dziąsła wymasowane.

Wodoodporna i higieniczna

Wodoodporny plastik, z którego wykonana jest szczoteczka soniczna jest materiałem szybkoschnącym i nie porowatym a przez to
bardzo higienicznym. Dodatkowym atutem jest ochronna nasadka dzięki której dziecko może higienicznie spakować szczoteczkę do
plecaka i zabrać do przedszkola czy szkoły.

W domu i na wycieczce

Szczoteczka soniczna jest lekka, a jej wymiary i nasadka ochronna pozwalają na łatwy i bezpieczny transport. Ponadto do szczoteczki
dołączone jest metalowe etui / pudełeczko ze ślicznym, bajkowym wzorem co pozwala spakować szczoteczkę i pastę tak by dziecko
miało je zawsze przy sobie. Szczoteczka zasilana jest bateriami, można je wymienić w każdej chwili bez względu czy jest się w domu
czy w podróży.

Prosta w użyciu

Konstrukcja szczoteczki pozwala na proste i nie wymagające wysiłku uruchomienie szczoteczki dla małych rączek 3latka.

2 końcówki

Nie jest to szczoteczka jednorazowa. W standardowym wyposażeniu szczoteczki Vitammy SMILE są dwie miękkie, nie podrażniające
dziąseł końcówki.

Częstotliwość drgań:

tryb normalny: 10000-14000VPM
tryb delikatny: 8000-12000VPM

Skład zestawu:

1 x szczoteczka soniczna VITAMMY SMILE( do wyboru w czterech wesołych wzorach);
2 x końcówki VITAMMY SMILE;
1 x bateria AAA;
1 x nasadka ochronna na szczoteczkę;
1 x metalowe etui na szczoteczkę i pastę;
1 x gwarancja na 2 lata;
1 x instrukcja obsługi.

VITAMMY SMILE WATCH

Pierwszy zegarek z kalendarzem dla Twojego dziecka, dzięki któremu sprawdzi czas i aktualną datę. Zegarek jest w przyjaznym kształcie
zwierzątka dzięki czemu uczy i bawi. Jak to działa? Wystarczy nacisnąć GWIAZDKĘ by wybudzić ekran i sprawdzić godzinę. Kiedy
wciśniesz jeszcze raz pojawia się dzień i miesiąc, a po kolejnym dotknięciu GWIAZDKI wyświetli się bieżący rok. Dzieci uczą się
odczytywać godzinę oraz orientować jaki jest aktualny dzień i miesiąc. Posiada wymienną baterię.
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