
Gezichtsverzorgingsapparaat
voor thuis

VisaPure Advanced

 
DualMotion-technologie op
maat

Reiniging, massage, frisse huid

3 opzetkoppen, reisetui,
opbergpalet

2 intensiteitsstanden

 

BSC431/05

Verwijdert verontreiniging, uw huid voelt glad en

fris
Ideaal voor de huid die blootstaat aan verontreiniging en stress

De huid die aan verontreiniging en stress onderhevig is, ziet er moe en vaal uit,

verliest zijn stevigheid en veroudert sneller. VisaPure Advanced is een 3-in-1

behandeling die stadsvervuiling en stress van uw huid verwijdert. Reinig uw huid

en straal weer.

Verwijdert elke verontreiniging

De borstel kan 100% van de vuildeeltjes verwijderen

Met houtskool geïnfuseerde spons trekt vervuiling uit de huid

Verwijdert make-up en vuil tot 11x beter dan de handen

Verbetert de opname van uw favoriete huidverzorgingsproducten

Het perfecte ontwerp voor optimale hygiëne

Liftende en revitaliserende massage

Ontspant de gezichtsspieren en geeft de huid een gelift gevoel

Verhoogde bloedcirculatie leidt meer voedingsstoffen naar de huid

Frisse huid

Verfrissende boost voor de huid die lang meegaat

Verkoelend effect: de huid koelt maximaal 8 minuten af

Ontwikkeld in samenwerking met experts

Ontwikkeld in samenwerking met een groot aantal huidexperts
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Kenmerken

Anti-vervuilingsborstel

De vervuilde, vermoeide huid van vandaag is

niet alleen tijdelijk moe en dof, maar is ook de

te vroeg ouder wordende huid van morgen.

Onze anti-vervuilingsborstel combineert een

met bamboe geïnfuseerde houtskoolspons en

Silky Smooth-borstelharen om zelfs de kleinste

vuildeeltjes naar buiten te halen en te

verwijderen. Als vuildeeltjes niet goed worden

verwijderd, blijven ze vastzitten aan de huid,

om diep naar binnen te dringen en het

collageen te beschadigen.

Met houtskool geïnfuseerde spons

Houtskool staat bekend om zijn uitstekende

absorberende en zuiverende eigenschappen.

De houtskool in onze borstel is 100% natuurlijk

en afkomstig uit bamboehout.

Tot wel 11x betere reiniging

Dankzij de unieke combinatie van borstelharen

en de met koolstof geïnfuseerde spons kan de

borstel zelfs de kleinste vuildeeltjes

verwijderen, voor een even superieure als

zachte reiniging.

Liftende en revitaliserende massage

De revitaliserende opzetborstel is ontworpen

om de spieren in het gezicht te ontspannen en

om lymfedrainage te stimuleren. Uit tests blijkt

dat de huid van 92% van de vrouwen die het

opzetkop voor massage gebruikten steviger

werd en gelift aanvoelde*.

Verhoogde bloedcirculatie

Na het gebruik van het massage-opzetstuk is

kan er met een warmtecamera een verhoogde

bloedcirculatie worden waargenomen.

Toename van de bloedcirculatie betekent dat

er meer voedingsstoffen worden naar het

huidoppervlak worden gebracht, waardoor de

huid beter kan herstellen.

Frisse huid

Het verkoelende frisse huid-hulpstuk heeft een

koel, keramisch oppervlak dat de huid direct

afkoelt en verfrist. Daarnaast trilt het, wat het

effect van tikkende vingers nabootst die

worden gebruikt aan het eind van een

gezichtsreiniging om vermoeide huid een

verfrissende boost te geven.

Verkoelend effect

Direct na gebruik van het frisse huid-hulpstuk

is een daling van de huidtemperatuur zichtbaar

met een warmtecamera. Het verschil in

temperatuur is tot 8 minuten na gebruik

zichtbaar.

Verbetert de opname van crèmes

Reinigen met VisaPure betekent dat u meer

make-upresten en doffe en dode huidcellen

verwijdert. Dankzij de diepe reiniging, worden

uw favoriete huidverzorgingsproducten zoals

crèmes, serums en essences beter opgenomen

door de huid.

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Voordelen

Huidreiniging: 11x effectievere reiniging

Revitaliserende massage: Het voelt alsof uw

huid zacht wordt gemasseerd door 750

vingertoppen per minuut

Frisse huid: Een directe frisse boost

Scrubben: Verwijdert meer dode huidcellen

dan handmatig reinigen

Absorptie: Verbetert de opname van uw

huidverzorgingsproduct

Mild: Net zo zacht voor uw huid als handmatig

reinigen

Microcirculatie: Verbetert de microcirculatie,

voor een stralende huid

Toepassingsgebieden

Gezicht en hals: Wangen, Borst, Kin,

Voorhoofd, Hals, Neus

Rotatie in twee richtingen

Rotatie naar links en rechts

Gebruiksgemak

Gemakkelijk in uw huidverzorgingsroutine:

Kan worden gebruikt in combinatie met

topicals

Eenvoudig schoon te maken opzetkoppen:

Schoonmaken met water en zeep

Waterdicht: Kan onder de douche worden

gebruikt

Batterij-indicator: Pictogram geeft de

levensduur van de batterij aan

LED-indicatoren: Intensiteitsstand, batterij

bijna leeg

Meegeleverde artikelen

Opzetborstels: Anti-vervuilingsborstel

Inclusief opzetkoppen: Revitaliserende

massage, Frisse huid

Standaard: Oplaad- en opslagstandaard

Opbergpalet

Stroomadapter: 100 - 240 V adapter

Reisetui

Luxe opbergpalet

Hygiënisch opbergen en drogen: Voor

eenvoudig opbergen en drogen van de

opzetstukken

Technische specificaties

Aangepaste DualMotion

Vermogen

Oplaadtijd: 6 uur

Voedingssysteem: Oplaadbare batterij

Gebruikstijd: 30 gebruiken van 1 minuut

Voltage: 100 - 240 V

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

* * 92% van de vrouwen zijn het erover eens, VPA HPT, n=

86, 2014, China en Duitsland.
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