
Miniurządzenie do
oczyszczania twarzy

VisaPure

 
Technologia obrotowa

Oczyszczanie

1 szczoteczka do oczyszczania

1 ustawienie intensywności

 

BSC111/06

6x lepsze oczyszczanie
Gotowość w 1 minutę*

Miniurządzenie do oczyszczania twarzy z technologią obrotową. Niewielkie, łatwe

w obsłudze, idealne do codziennej pielęgnacji skóry — niezależnie od miejsca, w

którym się znajdujesz.

Lepsza pielęgnacja skóry

Obrotowa technologia oczyszczania

6x lepsze niż oczyszczanie dłońmi*. Wystarczy 1 minuta!

Produkt łatwy w użyciu — do regularnej pielęgnacji skóry

100-procentowa wodoodporność

Ładowane urządzenie z wydajnym akumulatorem

Oczyszczanie nigdy nie było łatwiejsze! Lepsze efekty już po 1 minucie

Zgodność z wszystkimi szczoteczkami Philips

Mały i lekki

Niewielka i lekka konstrukcja

Łagodna dla skóry

Delikatne dla skóry, bezlitosne dla zanieczyszczeń

Specjalnie zaprojektowane z myślą o higienie
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Zalety

Technologia obrotowa

Ruch obrotowy szybko, a zarazem delikatnie,

usuwa zanieczyszczenia, wymiatając je na

zewnątrz i pozostawiając skórę głęboko

oczyszczoną.

6x lepsze oczyszczanie

Normalna szczoteczka do oczyszczania z

technologią obrotową i 17 tys. miękkich

włosków zapewnia sześć razy lepsze rezultaty,

pozostawiając skórę miękką i promienną.

Łagodna dla skóry

Miniurządzenie VisaPure oczyszcza skórę

twarzy z dużą dokładnością, a jednocześnie

jest dla niej łagodne. Miękkie, cienkie i gęste

włosie zapewnia gładki poślizg podczas

oczyszczania, dbając o maksymalny komfort

skóry. Urządzenie VisaPure jest na tyle

delikatne, że można z niego korzystać dwa

razy dziennie.

100-procentowa wodoodporność

To urządzenie jest w pełni wodoodporne —

można go z łatwością używać pod prysznicem

i myć pod bieżącą wodą.

Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Po pełnym naładowaniu urządzenia można

użyć 20 razy, co odpowiada 10 dniom

korzystania po dwa razy dziennie.

1-minutowy program oczyszczania

Miniurządzenie do oczyszczania twarzy

VisaPure jest wyposażone w zalecany 1-

minutowy program skutecznego i dokładnego

oczyszczania — idealnie nadaje się do

regularnej pielęgnacji skóry i stanowi jej

udoskonalenie.

Zgodność z wszystkimi szczoteczkami

Urządzenie jest zgodne z wszystkimi

szczoteczkami Philips opracowanymi z myślą o

różnych typach skóry i związanych z nimi

potrzebami.

Kompaktowe dla wygody użytkownika

Dzięki małej i lekkiej konstrukcji

miniurządzenie do oczyszczania twarzy

VisaPure z łatwością zmieści się w torebce lub

na półce w łazience. Idealnie nadaje się

codziennej pielęgnacji twarzy w dowolnym

miejscu.

Zaprojektowane z myślą o higienie

Niezwykle miękkie włoski szczoteczki składają

się ze specjalnie dobranych, delikatnych

włókien nylonowych, które ułatwiają

czyszczenie oraz zachowanie świeżości.
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Dane techniczne

Cechy:

Wchłanianie: Lepsze wchłanianie produktów

do pielęgnacji skóry

Oczyszczanie skóry: 6x większa skuteczność

niż w przypadku oczyszczania dłońmi

Łatwość użytkowania

Sieć bezprzewodowa: do 20 użyć bez potrzeby

ponownego ładowania

Wskaźnik akumulatora: Ikona informuje o

stanie naładowania akumulatora

1 ustawienie prędkości: Głębokie oczyszczanie

Produkt wodoodporny: Możliwość użytkowania

pod prysznicem

Obszary zastosowania

Twarz i szyja: Policzki, Podbródek, Czoło, Kark,

Nos

Elementy zestawu

Końcówka: Szczoteczka normalna

Instrukcja obsługi: Skrócona instrukcja obsługi,

instrukcja obsługi

Zasilacz: Zasilacz 100–240 V

Dane techniczne

Jednokierunkowy ruch rotacyjny

Moc

Czas ładowania: 8 godzin

Zasilanie: Akumulator

Czas działania: 20 użyć po 1 minucie

Napięcie: 100–240 V

Serwis

Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja

* * W porównaniu z oczyszczaniem dłońmi. Na podstawie

dostępnych danych.
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