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Usuwa zanieczyszczenia, pozostawiając cerę

świeżą i ujędrnioną
Idealne rozwiązanie do pielęgnacji skóry narażonej na stres i

zanieczyszczenia

Zanieczyszczenia i stres powodują, że skóra sprawia wrażenie zmęczonej,

matowej i pozbawionej elastyczności i starzeje się szybciej. VisaPure Advanced to

system „3 w 1”, który usuwa zanieczyszczenia i uwalnia skórę od negatywnych

skutków stresu. Usuń zanieczyszczenia i przywróć swojej skórze blask.

Oczyszczanie skóry z zanieczyszczeń

Szczoteczka może usuwać nawet 100% zanieczyszczeń

Gąbka nasączona węglem wyciąga ze skóry zanieczyszczenia

Usuwa makijaż i zabrudzenia do 11 razy lepiej niż oczyszczanie dłońmi

Lepsze wchłanianie produktów do pielęgnacji skóry

Specjalnie zaprojektowane z myślą o higienie

Masaż rewitalizujący i przywracający sprężystość skóry

Rozluźnia mięśnie twarzy i zapewnia wrażenie bardziej jędrnej skóry

Zwiększony przepływ krwi sprawia, że do skóry dostarczanych jest więcej substancji

odżywczych

Świeża cera

Popraw wygląd skóry na dłużej

Chłodzący efekt: skóra ochłodzona nawet na 8 minut

Produkt opracowany z udziałem ekspertów

Produkt opracowany z udziałem wielu ekspertów w dziedzinie skóry
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Zalety

Szczoteczka do oczyszczania skóry

Zanieczyszczona, zmęczona skóra dzisiaj nie

jest tylko chwilowo zmęczona i matowa. To

także przedwcześnie postarzała skóra jutro.

Nasza szczoteczka do oczyszczania skóry to

połączenie gąbki z węgla pochodzącego z

bambusa oraz jedwabiście gładkiego włosia,

które wyciągają i usuwają nawet najmniejsze

cząsteczki zanieczyszczeń. Jeśli

zanieczyszczenia nie są prawidłowo usuwane,

przywierają do skóry i wnikają głęboko,

niszcząc kolagen.

Gąbka nasączona węglem

Węgiel ma doskonałe właściwości

pochłaniające i oczyszczające. Ten w naszej

szczoteczce jest naturalny i pochodzi ze

zwęglonego drewna bambusowego.

Do 11 razy lepsze oczyszczanie

Dzięki wyjątkowemu połączeniu włosia i gąbki

nasączonej węglem szczoteczka jest w stanie

usunąć nawet najmniejsze cząsteczki

zanieczyszczeń i zapewnić doskonałe

czyszczenie, a jednocześnie jest bardzo

delikatna.

Masaż rewitalizujący i przywracający

sprężystość skóry

Końcówka do masażu rewitalizującego

rozluźnia mięśnie twarzy i stymuluje drenaż

limfatyczny. Badania pokazują, że 92% kobiet,

które korzystały z końcówki do masażu,

poczuło, że ich skóra jest bardziej jędrna i

sprężysta*.

Zwiększony przepływ krwi

Po użyciu końcówki do masażu można za

pomocą kamery termowizyjnej zaobserwować

zwiększony przepływ krwi. Dzięki niemu do

powierzchni skóry dociera więcej substancji

odżywczych.

Świeża cera

Nasadka zapewniająca świeżość skóry ma

zimną, ceramiczną powierzchnię, która

natychmiast chłodzi i odświeża skórę. Wibruje,

symulując delikatne dotykanie skóry

opuszkami palców stosowane na końcu

masażu twarzy w celu odświeżenia zmęczonej

skóry.

Chłodzący efekt

Od razu po użyciu nasadki zapewniającej

świeżość skóry można zaobserwować za

pomocą kamery termowizyjnej spadek

temperatury skóry. Temperatura pozostaje

niższa nawet przez 8 minut po zabiegu.

Lepsze wchłanianie kremów

Oczyszczanie skóry za pomocą urządzenia

VisaPure skutkuje efektywniejszym

usuwaniem pozostałości makijażu i martwych

komórek naskórka. Efekt głębokiego

oczyszczania sprawia, że Twoje ulubione

produkty do pielęgnacji skóry, takie jak kremy,

balsamy i olejki, są lepiej wchłaniane.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Cechy:

Oczyszczanie skóry: 11 razy skuteczniejsze

oczyszczanie

Masaż rewitalizujący: To jak masaż skóry

przez 750 opuszków palców na minutę

Świeża cera: Natychmiastowy zastrzyk energii

Złuszczanie naskórka: Usuwanie większej

ilości martwych komórek skóry niż podczas

ręcznego oczyszczania

Wchłanianie: Lepsze wchłanianie produktów

do pielęgnacji skóry

Delikatność: Równie łagodne dla skóry jak

oczyszczanie ręczne

Mikrocyrkulacja: Lepsza mikrocyrkulacja

pozwalająca uzyskać efekt promiennej skóry

Obszary zastosowania

Twarz i szyja: Policzki, Klatka piersiowa,

Podbródek, Czoło, Kark, Nos

Dwukierunkowe obracanie

Obracanie w lewo i w prawo

Łatwa obsługa

Łatwa codzienna pielęgnacja skóry: Można

używać z aktualnie stosowanymi kosmetykami

Łatwe czyszczenie szczoteczek: Czyszczenie

przy użyciu wody i mydła

Produkt wodoodporny: Możliwość użytkowania

pod prysznicem

Wskaźnik akumulatora: Ikona informuje o

stanie naładowania akumulatora

Wskaźniki LED: Ustawienie intensywności,

niski poziom akumulatora

Elementy zestawu

Główki szczoteczki: Szczoteczka do

oczyszczania skóry

Końcówki w zestawie: Masaż rewitalizujący,

Świeża cera

Podstawa: Podstawka do ładowania i

przechowywania

Paleta do przechowywania

Zasilacz: Zasilacz 100–240 V

Etui podróżne

Elegancka paletka do przechowywania

Higieniczne przechowywanie i suszenie:

Łatwe przechowywanie i suszenie końcówek

Dane techniczne

Spersonalizowana technologia DualMotion

Moc

Czas ładowania: 6 godzin

Zasilanie: Akumulator

Czas działania: 30 użyć po 1 minucie

Napięcie: 100–240 V

Serwis

Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja

* * uważa tak 92% kobiet, VPA HPT, n= 86, 2014, Chiny i

Niemcy.
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