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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.



Alfa Sonic Power Control to inteligentna szczoteczka soniczna,

która dopasuje się do Twoich potrzeb dynamicznie czyszcząc zęby

oraz przestrzenie międzyzębowe.

ładowarka indukcyjna z miejscem na końcówki ułatwia 

przechowywanie szczoteczki oraz końcówek wymiennych

nasadka ochronna na każdą końcówkę zapewnia 

higieniczne przechowywanie

pojemny akumulator zapewnia 

bardzo długą pracę szczoteczki



Massage – pulsacyjne masowanie dziąseł, 

wzmacnianie i poprawianie ich ukrwienia

62 000 ruchów na minutę 

Clean – do codziennej higieny jamy ustnej

62 000 ruchów na minutę

White – przywracanie naturalnej bieli zębom

82 000 ruchów na minutę 

Polish – polerowanie i rozjaśnianie zębów

92 000 ruchów na minutę 

Doskonałe działanie szczoteczki Alfa Sonic Power Control zapewnia 

aż 5 dopasowanych trybów działania, różniących się intensywnością szczotkowania dla 

zapewnienia bezpieczeństwa i najwyższej jakości czyszczenia

DIY – adaptacyjny tryb z możliwością 

płynnego wyboru pomiędzy prędkościami 

od 40 000 aż do 96 000 ruchów na minutę. 



Technologia soniczna 

zapewnia efektywne 

usuwanie płytki 

nazębnej, przebarwień i 

osadów, również z 

miejsc trudno 

dostępnych.

Elastyczne, ultra cienkie i 

miękkie włosie dociera 

głębiej oraz zapewnia 

odpowiedni masaż dziąseł.



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

sekundowe interwały, po których szczoteczka automatycznie wyłącza się.

Ta funkcja kontroli czasu pozwala 

na szczotkowanie kolejnych partii 

łuku zębowego zwiększając 

dokładność mycia zębów.

Dzięki temu, że Alfa Sonic jest łatwa 

w obsłudze i wygodna w użyciu, zwiększa komfort 

codziennej higieny jamy ustnej całej rodziny.



W zestawie znajdują się aż 4 miękkie końcówki 

czyszczące z kolorowymi pierścieniami 

dodatkowym atutem jest 

późniejsza atrakcyjna cena 

końcówek wymiennych.

Cztery końcówki w zestawie sprawiają, że szczoteczka 

ALFA SONIC jest dedykowana dla całej rodziny



Wysokiej jakości materiały 

i precyzja wykonania 

wpływają na estetyczny 

wygląd szczoteczki.



 SZCZOTECZKĘ SONICZNĄ ALFA SONIC (RĘKOJEŚĆ),

 4 KOŃCÓWKI WYMIENNE

 ŁADOWARKA INDUKCYJNA

 INSTRUKCJA OBSŁUGI W JĘZYKU POLSKIM

GWARANCJA PRODUCENTA

Zestaw ALFA SONIC Power Control zawiera
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