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Dr Scott zestaw promocyjny - migająca szczoteczka do
zębów z minutnikiem + kubek + osłonka na szczoteczkę
 

Cena: 18,39 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 zestaw

Postać Sprzęt medyczny

Producent HYDREX

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania i działanie

Szczotkowanie zębów to codzienna konieczność, ale również świetna zabawa, podczas której Twoje dziecko może wyrobić
praktyczne nawyki dbania o kondycję jamy ustnej. Pomoże mu w tym migająca szczoteczka Dr Scott, dzięki której codzienna
higiena przestanie być budzącym sprzeciw obowiązkiem.
Nawet 80% sześciolatków posiada próchnicę zębów. Nieleczona może prowadzić do poważnych defektów całej szczęki. Dlatego
tak ważne jest, aby rodzice od najmłodszych lat wpajali swoim dzieciom nawyk systematycznego dbania o higienę jamy ustnej.
Migająca szczoteczka Dr Scott została zaprojektowana specjalnie w celu realizacji tego trudnego zadania. Włosie Premium
Tynex DuPont o zaokrąglonych końcówkach zapewnia optymalne czyszczenie całej powierzchni zębów, jednocześnie dbając o
ochronę dziąseł przed podrażnieniem. Ergonomiczny trzonek daje gwarancję mocnego chwytu i jest ściśle dopasowany do
niewielkich rozmiarów dziecięcych dłoni.

W model wbudowano minutnik, który wyznacza optymalny czas szczotkowania – po minucie dla dolnej i górnej partii
zębów. Wystarczy nacisnąć jeden przycisk zlokalizowany w korpusie, a odliczanie zostanie rozpoczęte. Jego widocznym
znakiem będzie miganie całej szczoteczki. Po naciśnięciu przycisku szczoteczka miga przez 1 minutę wskazując
minimalny czas szczotkowania zębów.
Żywe kolory i atrakcyjne grafiki zwierząt zainteresują najmłodszych i zachęcą ich do troski o uzębienie, która stanie się
prawdziwą atrakcją i świetną zabawą dla dziecka. Czas spędzony na tak pomyślanej rozrywce to także okazja dla
rodziców. Wspólne chwile w łazience mogą stać się pretekstem do codziennych domowych lekcji na temat zdrowych
nawyków i dbania o higienę. Produkt spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa i jest w pełni bezpieczny.

Szczoteczka zaprojektowana by zainteresować i zachęcić dzieci do mycia zębów. Rozwija dobre nawyki dbania o prawidłową
higienę jamy ustnej.

Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Kolor produktu dobierany jest losowo. Przy określonych preferencjach
kolorystycznych prosimy o kontakt z obsługą.
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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