
Mini sist. limpeza
facial

VisaPure

 
Tecnologia de rotação

1 escova de limpeza

1 nível de intensidade

+ Aparador para corpo e rosto

 

BSC112/06

Limpeza 6 vezes melhor*.

Pronta em 1 minuto.

Mini sistema de limpeza facial com tecnologia de rotação. É compacto, fácil de

utilizar e perfeito para a sua rotina diária de cuidado da pele. Bónus: inclui um

aparador em forma de caneta que permite uma depilação simples e rápida,

mesmo dos pelos corporais e faciais mais finos.

Melhor cuidado da pele

Tecnologia de limpeza com rotação

6x melhor na limpeza do que as mãos*. Pronto em apenas 1 minuto!

Suave para a sua pele

Delicado para a pele, forte a remover as impurezas

Fácil de utilizar e integrar na sua rotina de cuidados da pele

Design 100% à prova de água

Dispositivo com bateria recarregável para longa duração

Limpar o rosto nunca foi tão fácil! 1 minuto para obter melhores resultados

Compatível com todas as escovas da Philips

Remoção de pêlos rápida e fácil

Cabeça aparadora de 26 mm para remoção fácil de pêlos corporais

Cabeça aparadora de 8 mm para remoção fácil de pêlos no rosto

Pente para sobrancelhas de 2 e 4 mm para uniformizar o comprimento dos pêlos
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Destaques

Tecnologia de rotação

O movimento rotativo remove de forma rápida

mas delicada estas impurezas ao eliminá-las,

deixando a pele limpa em maior profundidade.

Limpeza 6x mais eficaz

Graças à tecnologia de rotação e às 17 000

cerdas macias e sedosas da escova de

limpeza normal obtém seis vezes melhores

resultados de limpeza para uma pele macia e

radiante.

Suave para a sua pele

O minissistema de limpeza facial VisaPure é

forte a remover as impurezas, mas delicado

para a sua pele. Graças às suas cerdas macias

e sedosas, finas e densas garante um deslizar

suave ao mesmo tempo que limpa, para um

conforto total da pele. O minissistema de

limpeza facial VisaPure é suficientemente

delicado para utilização duas vezes por dia.

100% à prova de água

Este dispositivo é 100% à prova de água e

pode ser facilmente utilizado no chuveiro e

limpo em água corrente.

Recarregável

Quando completamente carregado, este

dispositivo tem autonomia para 20 utilizações,

o que equivale a 10 dias, quando utilizado

duas vezes por dia.

Programa de limpeza de 1 minuto

Com o programa de limpeza recomendado de 1

minuto para uma limpeza eficaz e superior, o

minissistema de limpeza facial VisaPure

adapta-se facilmente à sua rotina e melhora-

a!

Compatível com todas as escovas

Este dispositivo é compatível com todas as

escovas da Philips, concebidas para se

adaptar ao seu tipo de pele e necessidades

específicas.

Acessório corporal para retoques

A cabeça aparadora para aplicação corporal é

ideal para retoques rápidos e de última hora.

Cabeça aparadora de 26 mm para uma

utilização rápida e simples em zonas corporais

reduzidas (por ex. dedos dos pés, joelhos).

Acessório preciso para rosto

A cabeça aparadora para aplicação no rosto é

perfeita para retoques rápidos fora de casa.

Cabeça aparadora de 8 mm, para uma

utilização rápida e aplicação precisa em todas

as zonas do rosto.



Mini sist. limpeza facial BSC112/06

Especificações

Vantagens

Absorção: Melhora a absorção do seu produto

de cuidado da pele

Limpeza da pele: 6x mais eficiente do que a

limpeza com as mãos

Zonas de aplicação

Rosto e pescoço: Bochechas, Queixo, Testa,

Pescoço, Nariz

Fácil de utilizar

Sem cabo: até 20 utilizações sem carregar

Indicador de bateria: Ícone indica a carga da

bateria

1 Regulação de velocidade: Limpeza profunda

À prova de água: Pode ser utilizado no duche

Itens incluídos

Cabeças de escova: Cabeça de escova para

pele normal

Instruções de utilização: Manual de início

rápido, manual do utilizador

Adaptador de corrente: Transformador de 100

- 240 V

Especificações técnicas

Rotação numa direcção

Potência

Tempo de carga: 8 horas

Alimentação: Bateria recarregável

Tempo de utilização: 20 utilizações, cada uma

com 1 minuto

Voltagem: 100-240 V

Aparador tipo caneta

Acessórios: Escova de limpeza, Pente para

sobrancelhas

Fácil de utilizar: Pega compacta

Potência: Pilha AAA

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia mundial

* *Em comparação com a limpeza manual. Dados em

ficheiro.
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