
ALFA SONIC – SUPER MOC POD KONTROLĄ  

Alfa Sonic Power Control to inteligentna szczoteczka soniczna, która dopasuje się do 

Twoich potrzeb dynamicznie czyszcząc zęby oraz przestrzenie międzyzębowe. 

Pierwsze efekty używania szczoteczki zauważysz bardzo szybko. Zęby staną się jaśniejsze, 

a dzięki znacznie zredukowanej ilości płytki nazębnej i kamienia będą też znacznie zdrowsze.  

Szczoteczka Alfa Sonic ma również pozytywny wpływ na zdrowie naszych dziąseł – 

poprawiając ich ukrwienie nie powoduje recesji dziąseł.  

Doskonałe działanie szczoteczki Alfa Sonic Power Control zapewnia aż 5 dopasowanych 

trybów działania: 

- Clean – 62 000 ruchów na minutę – do codziennej higieny jamy ustnej  

- White – 82 000 ruchów na minutę – przywracanie naturalnej bieli zębom  

- Polish – 92 000 ruchów na minutę – polerowanie i rozjaśnianie zębów  

- Massage – 62 000 ruchów na minutę – pulsacyjne masowanie dziąseł, wzmacnianie i 

poprawianie ich ukrwienia 

- DIY – DO IT YOURSELF - adaptacyjny tryb z możliwością płynnego wyboru pomiędzy 

prędkościami od 40 000 aż do 96 000 ruchów na minutę. Tryb ten zalecany jest przede 

wszystkim na początku przygody ze szczoteczką soniczną.  

Szczoteczka Alfa Sonic czyści zęby szybciej i efektywniej.  

Czas pracy szczoteczki w każdym z trybów to 2 minuty, podzielone na 30 sekundowe 

interwały, po których szczoteczka automatycznie wyłącza się. Mocny akumulator pozwala na 

długie korzystanie ze szczoteczki bez potrzeby ponownego ładowania. 

W zestawie znajdują się aż 4 miękkie końcówki czyszczące z kolorowymi pierścieniami, 

a dodatkowym atutem jest późniejsza atrakcyjna cena końcówek wymiennych.   

Zalety i przewagi szczoteczki ALFA SONIC: 
  

- 5 trybów pracy z czego cztery programy są zaprogramowane (różnią się od siebie ilością 

ruchów sonicznych oraz rodzajem ruchów), natomiast tryb piąty to funkcja DIY - DO IT 

YOURSELF - czyli możliwość samodzielnego ustawienia (zaprogramowania) mocy 

szczoteczki w zależności od aktualnej potrzeby danego pacjenta - płynna regulacja w zakresie 

prędkości od 40 000 do aż 96 000 ruchów na minutę; 

 

- w zestawie z szczoteczką znajdują się aż 4 końcówki myjące o miękkim włosiu  

(u konkurencji najczęściej znajdują się tylko 2 końcówki myjące); 

  

- włosie końcówek myjących jest specjalnie cieniowane tak aby docierać do możliwie 

wszystkich przestrzeni międzyzębowych (specjalny szlif o właściwościach nitkujących i 

pozwalający na delikatny masaż dziąseł); 

  

- atrakcyjna cena szczoteczki i końcówek myjących dla pacjenta (szczoteczka - 299,99 zł 

brutto // końcówki myjące w opakowanie uzupełniającym są - 2 szt. - w cenie 39,99 zł 

brutto); 

  

- mocna bateria najnowszej generacji, która przy normalnym używaniu przez jedną osobę - 

dwa razy dziennie wytrzymuje około 6-8 tygodni; 

  

- wskaźnik naładowania baterii oraz dwa sposoby śledzenia czasu szczotkowania 

(interwały półminutowe i kolejno zapalające się diody). 


