
Mi Electric Toothbrush Head
(conjunto de 3, normal)

Flocagem inoxidável
sem metal

Segurança

Cerdas
DuPont

Cerdas concebidas com
base no formato da cavidade

oral humana

Agrupamento de
alta densidade com
40% mais cerdas

Tratamento a vácuo
e esterilização



Normal

A Mi Toothbrush Head emprega a nova tecnologia de flocagem inoxidável de alta 
densidade sem metais. A parte inferior das cerdas é integrada nas mesmas graças à 
fusão a quente. O componente da parte superior das cerdas faz com que fiquem 
presas na cabeça da escova de dentes. Em comparação com as cabeças de escovas 
de dentes normais, as cabeças da Mi Toothbrush não produzem pó metálico e não 
armazenam sujidade nas placas de metal. Além disso, são melhores para o meio 
ambiente, mais limpas e mais seguras. A Mi Toothbrush Head utiliza as cerdas suaves 
de alta qualidade DuPont e o processo de flocagem de alta densidade para oferecer 
uma maior quantidade de cerdas, melhorando o equipamento e o processo de 
utilização. As cabeças da Mi Toothbrush oferecem um aumento de 40% no número de 
cerdas, em comparação com outras cabeças de escovas de dentes comuns. Além 
disso, possuem um design ergonómico para melhorar a eficácia da limpeza do tártaro 
e da placa bacteriana. Todas as cerdas da Mi Toothbrush Head são polidas para 
melhorar a proteção das gengivas. 
A cabeça normal da Mi Toothbrush irá satisfazer as suas necessidades de limpeza 
diária.

* A política de devolução de produtos sem motivo, no prazo 
de 7 dias, não é aplicável às cabeças de escova de dentes 
caso tenham sido removidas da embalagem.

Efeito de cerda 
não polida

Efeito de 
cerda polida

*Recomendamos que a cabeça da escova 
de dentes seja substituída a cada três 

meses.

Coloque a cabeça da escova 
de dentes no punho, na 

direção correta.
Morada de fabrico: Longgang District, Shenzhen, Canton Province, China
Data de fabrico: 04/2017
Qualidade certificada

Modelo: DDYST01SKS
Sociedade dominante: Xiaomi Communications Co., Ltd. 
Fabricante: SOOCAS (Shenzhen) Technology Co., Ltd.
(a Xiaomi Ecosystem Company)
Morada: Unit 2018, RuiFeng Enterprise Center, Gui 
Miao Road, Nanshan District, Shenzhen, Canton
Para obter mais informações, visite www.jpdi.pt/mi

Este produto goza da garantia legal de 2 anos. Para obter mais informações 
sobre a garantia e suporte técnico visite: www.jpdi.pt/mi
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