
Perie mini de
curăţare facială

VisaPure

 
Tehnologie de rotaţie

Curăţare

1 cap de perie de curăţare

1 setare de intensitate

 

BSC111/06

Curăţare de 6 ori mai bună
Gata într-un minut*

Perie mini de curăţare facială cu tehnologie de rotaţie. Este compactă. Este uşor

de utilizat. Este perfectă pentru îngrijirea zilnică a pielii. Oriunde te afli.

Îngrijire mai bună a pielii
Tehnologie de curăţare cu rotaţie

Curăţare de 6 ori mai bună decât cea manuală*. Gata în doar 1 minut!

Uşor de folosit, potrivit rutinei tale de îngrijire a pielii
Design 100% rezistent la apă

Dispozitiv reîncărcabil pentru o durată mare de viaţă a bateriei

Curăţarea nu a fost niciodată mai uşoară! 1 minut pentru rezultate mai bune

Compatibilă cu toate periile Philips

Compactă şi uşoară
Design compact şi ultrauşor

Delicată cu pielea ta
Delicată cu pielea, nemiloasă cu impurităţile

Perfect concepută pentru igienă optimă



Perie mini de curăţare facială BSC111/06

Repere
Tehnologie de rotaţie
Mişcarea de rotaţie îndepărtează rapid, dar

delicat impurităţile prin periere, lăsând pielea

curăţată mai în profunzime.

Curăţare de 6 ori mai bună

Datorită tehnologiei de rotaţie şi celor 17.000

de peri fini ai periei de curăţare normale obţii

rezultate de curăţare de şase ori mai bune

pentru o piele moale şi radiantă.

Delicată cu pielea ta

Peria mini de curăţare facială VisaPure este

nemiloasă cu impurităţile, dar delicată cu

pielea. Mulţumită perilor catifelaţi, subţiri şi

deşi, aceasta asigură o alunecare lină în

timpul curăţării pentru confort absolut al pielii.

Peria mini de curăţare facială VisaPure este

suficient de delicată pentru a putea fi utilizată

de două ori pe zi.

100% rezistentă la apă
Acest dispozitiv este 100 % rezistent la apă şi

poate fi utilizat uşor sub duş şi curățat la

robinet.

Reîncărcabilă

Când este complet încărcat, acest dispozitiv

dispune de 20 de utilizări fără fir, echivalentul

a 10 zile dacă este utilizat de două ori pe zi.

Program de curăţare de 1 minut
Cu programul de curăţare de 1 minut

recomandat pentru curăţare eficientă şi

superioară, peria mini de curăţare facială

VisaPure se integrează uşor în rutina ta de

îngrijire şi o face mai bună!

Compatibilă cu toate periile

Acest dispozitiv este compatibil cu toate periile

Philips, care sunt proiectate pentru a se potrivi

tipului tău de piele şi nevoilor tale.

Compactă pentru confortul tău

Având un design compact şi uşor, peria mini

de curăţare facială VisaPure încape uşor în

geantă sau pe raftul din baie. Este accesoriul

de curăţare perfect pentru rutina ta zilnică de

îngrijire a pielii, oriunde te-ai afla.

Concepută pentru igienă optimă

Materialul extrem de fin al perilor tuturor

capetelor de periere VisaPure este un nailon

delicat, special ales. Astfel, capetele de periere

sunt foarte uşor de curăţat şi menţinut în stare

ireproşabilă.
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Specificaţii
Avantaje
Absorbţie: Îmbunătăţeşte absorbţia produsului

de îngrijire a pielii

Curăţarea tenului: De 6 ori mai eficientă decât

curăţarea manuală

Uşor de utilizat
Fără fir: până la 20 utilizări fără încărcare

Indicator baterie: Pictograma indică durata de

viaţă a bateriei

1 setare de viteză: Curăţare în profunzime

Rezistentă la apă: Poate fi utilizată la duş

Zone de aplicare
Faţă şi gât: Obraji, Bărbie, Frunte, Gât, Nas

Articole incluse
Capete de periere: Cap de perie pentru ten

normal

Instrucţiuni de utilizare: Ghid de pornire

rapidă, manual de utilizare

Adaptor de curent electric: Adaptor de 100 -

240 V

Specificaţii tehnice
Rotire unidirecţională

Alimentare
Durată de încărcare: 8 ore

Sistem de alimentare: Baterie reîncărcabilă

Durată de funcţionare: 20 de utilizări de 1

minut fiecare

Tensiune: 100-240 V

Service
Garanţie: Garanţie 2 ani

* *Comparativ cu curăţarea manuală. Date aflate la

dosar.
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