Maakohtainen myyntiesite Suomi (2019, Kesäkuu 1)
Vartalon kuorintaharja
• Jaloille ja vartalolle
• Vaihda harjaspää 3 kuukauden välein
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Vartalon kuorintaharja
Sopii kaikkiin Satinelle Prestige -runkoihin
Vartalon kuorintaharjalla saat puhtaan ja pehmeän ihon. Se sopii kaikkiin Satinelle Prestige -runkoihin. Viikoittaiseen kuorintaan
kaikille ihotyypeille.
Hyödyt

Helppo ja vaivaton käyttää
• Wet & Dry -laitetta voi käyttää myös suihkussa tai kylvyssä
• Vaihdettava harjaspää

Omiin kauneudenhoitorutiineihin sopivat ratkaisut

Ominaisuudet
Vartalolle tarkoitetut epilointipäät
Naisille tarkoitetut vartalon epilointipäät ovat yksilöllinen ja kätevä
kauneudenhoitoratkaisu ihokarvojen poistoon.

• Vartalolle tarkoitetut epilointipäät yksilölliseen ja kätevään
kauneudenhoitoon
• Vartalon kuorintaharja irrottaa kuolleet ihosolut

Satinelle Prestige
Vartalonkuorinta

Vaihdettava harjaspää
Yhteensopiva vain Philips Satinelle Prestige -mallien kanssa.

Uusi vartalon kuorintaharja irrottaa kuolleet ihosolut. Sen 48 200 ohutta
hypoallergeenista harjasta pyyhkii hellävaraisesti mutta tehokkaasti pois
kuolleet ihosolut ja stimuloi ihon pintakerroksen uudistumista. Laite kuorii
ihon tehokkaammin kuin pelkkä manuaalinen käsittely.
Kuivaan ja märkään käyttöön

Luistamaton kädensija helpottaa sekä kuiva- että märkäajoa. Laitteen käyttö
suihkussa tai kylvyssä on hellävaraista ja miellyttävää.

Spesifikaatiot
Tämä on myyntiesite, jonka sisältö ei välttämättä vastaa uusimpia tietoja ja/tai maakohtaisia vaatimuksia. Esitteen sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Philips ei vastaa
tämän esitteen tietojen aiheuttamista vahingoista.
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