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Opti-light fénnyel

+VisaPure mini arctisztító

Csipeszekkel

 

BRP533/00

Egyszerű epilálás
Hetekig sima bőr

Élvezze a hetekig tartó sima lábat a Philips Satinelle készüléknek köszönhetően.

Gyengéden eltávolítja a mindössze 0,5 mm hosszú szőrszálakat is, egészen a

gyökerektől. Ez a különleges kiadás a mindennapos bőrápoláshoz tökéletes,

forgó technológiával ellátott mini arctisztítót tartalmaz.

Alapos eredmények

A hatékony epilálórendszer gyökerestől távolítja el a szőrszálakat

Egyszerű és problémamentes használat

2 sebességfokozat a vékonyabb, illetve a vastagabb szőrszálak eltávolításához

A Opti-light segít a legkisebb szőrszálak észlelésében és eltávolításában

Profilozott, ergonomikus fogantyú a kényelmes kezelésért

A tökéletes higiénia és a könnyű tisztítás érdekében az epilálófej lemosható.

Hatékonyabb bőrápolás

Forgó tisztítási technológia

6-szor hatékonyabb a kézi tisztításnál*. Mindössze egy percet vesz igénybe!

Gyengéd a bőrhöz, kíméletlen a szennyeződésekkel szemben

100%-ig vízálló kialakítás

Tartozékok

Csipesz. A pontos eltávolításért

Utazótáska
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Fénypontok

Hatékony epilálórendszer

A hatékony epilálórendszer gyökerestől

eltávolítja a szőrszálakat, így bőre hetekig

sima és borostamentes marad

Opti-Light

A Opti-light segít a legkisebb szőrszálak

észlelésében és eltávolításában

2 sebességfokozat

2 sebességfokozat a vékonyabb és vastagabb

szőrszálak eltávolításához a személyre

szabottabb szőrtelenítésért.

Ergonomikus markolat

A lekerekített forma a kényelmes szőrtelenítést

szolgálja, tökéletesen illik a kézbe. Ráadásul

még tetszetős is!

Mosható epilálófej

Az epilátor feje mosható. A fej lecsatolható, és

folyó víz alatt megtisztítható a tökéletes

higiénia érdekében.

Forgó technológia

A forgó mozgás gyorsan, de kíméletesen

eltávolítja ezeket a szennyeződéseket, azokat

lesöpörve a bőrről, így biztosítva a bőr

mélyebb tisztítását.

6-szor hatékonyabb tisztítás

A forgó technológiának és a normál tisztítókefe

17 000 selymesen sima sörtéjének

köszönhetően hatszor hatékonyabban tisztít,

melynek eredménye a puha és ragyogó bőr.

Gyengéd a bőrhöz

A VisaPure mini arctisztító kíméletlen a

szennyeződésekkel szemben, de gyengéd a

bőrhöz. A selymesen puha, vékony és sűrű

sörték a tisztítás alatt sima csúszást

biztosítanak, gondoskodva bőre abszolút

kényelméről. A VisaPure mini arctisztító olyan

gyengéd, hogy naponta kétszer is

használhatja.

100%-osan mosható kialakítás

A készülék 100%-ig vízálló, egyszerűen

használható a zuhany alatt, és könnyen

tisztítható a csap alatt.

Csipesz

Precíziós csipesz tartozik hozzá, amellyel

eltávolíthatja az egyedülálló szőrszálakat.
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Műszaki adatok

Teljesítmény

Epilálórendszer: Hatékony epilálórendszer

Epilálótárcsák: Gyengéd csipeszelő tárcsák

Egyszerű használat

Opti-light

Markolat: Ergonomikus

Mosható epilálófej

Jellemzők

Sebesség beállítások: 2 beállítás

Vezetékes

Kialakítás

Markolat: Kompakt

Műszaki adatok

Feszültség: 15 V

Tartozékok

VisaPure mini arctisztító

Tisztítókefe

Csipesz

Védőtok: Elegáns utazótok

VisaPure mini arctisztító

Alkalmazási területek: Arc és nyak

Egyszerű használat: 1 sebességfokozat,

Vezeték nélküli, Vízálló

Tartozékok: Kefefej normál bőrre, Hálózati

adapter

Szerviz

2 év garancia
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