
 

Depiladora Wet &
Dry

Satinelle Prestige

 
Para pernas, corpo, rosto e pés

Discos em cerâmica agarram
pelos finos

7 rotinas de cuidado corporal e
facial

+7 acessórios+sistema de
limpeza facial

 

BRP586/00

A nossa mais rápida depilação, mesmo no mais

fino dos pelos
Cuidados para o rosto e corpo 7 em 1 da cabeça aos pés

A nossa depiladora mais rápida de sempre possui discos em cerâmica exclusivos

que rodam a uma velocidade maior do que nunca e fixam com firmeza os pelos

mais finos e curtos. Agora pode suavizar a sua pele antes e depois da depilação,

tratando o seu corpo, pés e face.

Resultados excelentes

Cabeça de depilação com material em cerâmica para agarrar melhor os pêlos

Cabeça de depilação extra larga

Utilização simples e sem esforço

Design galardoado*

A húmido e a seco para usar no banho ou no duche sem cabo

Acessório com luz ajuda-o a encontrar a remover até os pêlos mais complicados

Primeira depiladora com pega em forma de S

rotina personalizada de cuidados corporais e faciais

Limpeza 6x melhor***. Pronto em 1 minuto.

Escova de exfoliação corporal remove as células mortas da pele

Lima eléctrica para pés Pedi com um disco rotativo

Massajador corporal para relaxar e conseguir uma pele radiante

Cabeça de corte e pente aparador para um corte rente

Inclui cabeça aparadora e pente para linha do biquíni
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Destaques

A nossa depilação mais rápida de sempre

A nossa cabeça de depilação é a única

concebida com uma superfície em cerâmica

texturizada que extrai com cuidado até os

pelos mais finos e pelos 4 vezes mais curtos

do que os arrancados com cera. Agora com a

rotação de disco mais rápida de sempre

(2200 RPM) para a nossa remoção de pelos

mais rápida.

Cabeça de depilação extra larga

A cabeça de depilação extra larga cobre mais

pele em cada passagem para uma remoção de

pêlos mais rápida.

Design galardoado*

Design galardoado* para remoção de pelos

sem esforço

Para uma utilização a húmido e a seco sem

cabo

Desenvolvida com uma pega antideslizante,

ideal para utilizar com água. Permite uma

experiência mais confortável e suave no duche

ou no banho. Pode utilizá-la sem cabo para

maior comodidade.

Acessório com luz

Acessório com luz ajuda-o a encontrar a

remover até os pêlos mais complicados

Mini sistema de limpeza facial VisaPure

Esta embalagem de edição especial inclui um

minissistema de limpeza facial com tecnologia

de rotação. É compacto e fácil de utilizar e o

complemento perfeito para a sua rotina diária

de cuidado da pele, onde quer que esteja.

17 000 cerdas macias e sedosas eliminam

suavemente as impurezas, deixando a sua

pele limpa em profundidade e com uma

aparência radiante. O dispositivo é forte a

remover as impurezas, mas suficientemente

delicado para a sua pele para utilização duas

vezes por dia. Compatível com todas as

escovas Philips VisaPure, concebidas para se

adaptarem ao seu tipo de pele e necessidades

específicas.

Escova de esfoliação corporal

A nossa escova de esfoliação corporal remove

as células mortas da pele e ajuda a evitar os

pelos encravados. As 48 200 cerdas finas

hipoalergénicas eliminam de forma suave mas

eficaz as células mortas da pele e estimulam a

regeneração da superfície da pele. Este

dispositivo esfolia a sua pele mais

eficazmente do que apenas o tratamento

manual.

Lima eléctrica para pés Pedi

O nosso disco rotativo de pedicure exclusivo foi

desenvolvido especificamente para que os

seus pés fiquem suaves do calcanhar até ao

dedos. Pode utilizar a extremidade de ultra-

precisão para uma remoção de calos mais

profunda. O disco rotativo único pode ser

utilizado para tratar áreas grandes e suaviza a

sua pele.

Massajador corporal

O nosso massajador corporal proporciona-lhe

um tratamento relaxante para uma pele

radiante.
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Especificações

Fácil de utilizar

Sem cabo

Pega: Pega em forma de S

Utilização a húmido e a seco

Acessório com luz

Acessórios

Minissistema de limpeza facial VisaPure

Escova de esfoliação corporal

Lima eléctrica para pés Pedi

Massajador corporal

Cabeça de corte

Cabeça aparadora para linha do biquíni

Pente aparador da linha do biquíni

Pente aparador

Bolsa: Bolsa

Escova de limpeza

Performance

Discos de depilação: Discos em cerâmica

Especificações técnicas

Voltagem: 15 V / 5,4 W

Velocidade da ação de arranque 1: 64 000 por

minuto

Velocidade da ação de arranque 2: 70 400 por

minuto

Número de pinças: 32

Potência

Tipo de pilha: Iões de lítio

Tempo de utilização: até 40 minutos

Carregamento: 1,5 horas de carregamento

Carga rápida

Características

Regulações de velocidade: 2 regulações

* iF Design Award 2016

* * Em comparação com o próprio aparelho das

participantes. Teste CLT Alemanha N91

* ***Em comparação com a remoção de maquilhagem

com as mãos. Dados no ficheiro.
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