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Curăţare, masaj, piele
revitalizată

3 capete, husă, trusă pentru
depozitare

2 setări de intensitate

 

BSC431/05
Ȋndepărtează urmele poluării. O piele mai fermă

şi reîmprospătată

Ideală pentru pielea expusă la poluare şi la stres

Pielea afectată de poluare şi stres are un aspect obosit, este lipsită de strălucire,

îşi pierde fermitatea şi îmbătrâneşte mai rapid. VisaPure Advanced asigură un

program de îngrijire 3 în 1 care îndepărtează urmele de poluare urbană şi stres de

pe piele. Elimină urmele de poluare şi redobândeşte-ţi strălucirea.

Curăţarea urmelor de poluare

Peria are puterea de a îndepărta particulele poluante până la 100%

Buretele îmbogăţit cu cărbune extrage particulele poluante de pe piele

Îndepărtează machiajul şi reziduurile până la de 11 ori mai bine decât mâinile

Măreşte absorbţia produselor tale preferate de îngrijire a tenului

Perfect concepută pentru igienă optimă

Masaj de ridicare şi revitalizant

Relaxează muşchii faciali şi conferă senzaţia de piele ridicată

Circulaţia sangvină îmbunătăţită restabileşte nivelul de substanţe nutritive în piele

Revitalizarea pielii

O revitalizare de durată a pielii

Efect răcoritor: pielea se răceşte timp de până la 8 minute

Conceput împreună cu experţi

Dezvoltat împreună cu numeroşi experţi în îngrijirea pielii
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Repere

Perie antipoluare

Pielea poluată şi obosită de astăzi nu este

doar obosită şi ternă temporar, ci este şi

viitoarea piele prematur îmbătrânită. Peria

noastră antipoluare combină un burete

îmbogăţit cu cărbune din bambus cu peri

netezi şi mătăsoşi pentru a extrage şi elimina

chiar şi cele mai mici particule poluante. Dacă

nu sunt îndepărtate adecvat, particulele

poluante se fixează pe piele, pătrund în

profunzime şi deteriorează colagenul.

Burete îmbogăţit cu cărbune

Cărbunele este bine cunoscut pentru

excelentele sale proprietăţi de absorbţie şi

purificare. Cărbunele din peria noastră este

natural şi provine din lemn de bambus

carbonizat.

Curăţare de până la 11 ori mai bună

Prin combinaţia sa unică de peri şi buretele

îmbogăţit cu carbon, peria poate îndepărta

până şi cele mai mici particule poluante pentru

curăţare superioară şi totuşi delicată.

Masaj de ridicare şi revitalizant

Capul de periere pentru revitalizare a fost

conceput pentru a relaxa muşchii faciali,

stimulând în acelaşi timp drenajul limfatic.

Testele au demonstrat că 92 % dintre femeile

care au utilizat capul de masaj au descoperit

că pielea este mai fermă şi ridicată*.

Circulaţie sangvină îmbunătăţită

După utilizarea capului de masaj, pe camera

termică se poate observa o îmbunătăţire a

circulaţiei sangvine. Îmbunătăţirea circulaţiei

sangvine înseamnă că la suprafaţa pielii sunt

aduse mai multe substanţe nutritive care o

refac.

Revitalizarea pielii

Accesoriul răcoritor pentru revitalizarea pielii

dispune de o suprafaţă ceramică rece, care

răcoreşte şi revitalizează imediat pielea. De

asemenea, vibrează, simulând atingerile

delicate cu degetele folosite la sfârşitul unui

tratament facial pentru a conferi pielii obosite o

senzaţie sporită de revigorare.

Efect răcoritor

Imediat după utilizarea capului pentru

revitalizarea pielii, pe camera termică se va

observa o scădere a temperaturii pielii.

Diferenţa de temperatură poate fi observată

timp de până la 8 minute după utilizare.

Creşte gradul de absorbţie a cremelor

Curăţarea cu VisaPure te ajută să îndepărtezi

până şi cele mai neînsemnate urme de

machiaj, dar şi celulele de piele moarte şi

lipsite de strălucire. Datorită efectului de

curăţare profundă, produsele tale preferate

pentru îngrijirea pielii, cum ar fi cremele,

serurile şi esenţele, sunt absorbite mai bine de

piele.

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile,

consumul de energie şi emisiile de CO2. Cum?

Acestea oferă o îmbunătăţire semnificativă a

mediului în unul sau mai multe domenii de

interes Philips Green – eficienţă energetică,

ambalare, substanţe periculoase, greutate,

reciclare şi casare şi fiabilitate pe viaţă.
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Specificaţii

Avantaje

Curăţarea tenului: Curăţare de 11 ori mai

eficientă

Masaj de revitalizare: Este ca şi cum pielea ar

fi masată uşor de 750 de degete pe minut

Piele revitalizată: Un plus imediat de

prospeţime

Exfoliere: Îndepărtează mai multe celule

moarte decât curăţarea manuală

Absorbţie: Îmbunătăţeşte absorbţia produsului

de îngrijire a pielii

Delicat: La fel de delicat cu pielea ta ca şi

curăţarea manuală

Microcirculaţia: Îmbunătăţeşte microcirculaţia

pentru un ten mai radiant

Zone de aplicare

Faţă şi gât: Obraji, Piept, Bărbie, Frunte, Gât,

Nas

Rotaţie în două direcţii

Rotire către stânga şi dreapta

Uşor de utilizat

Uşor în rutina de îngrijire a pielii: Se poate

folosi cu creme

Capete uşor de curăţat: Se curăţă cu apă şi

săpun

Rezistentă la apă: Poate fi utilizată la duş

Indicator baterie: Pictograma indică durata de

viaţă a bateriei

Indicatori LED: Setare de intensitate, baterie

descărcată

Articole incluse

Capete de periere: Perie antipoluare

Include capetele: Masaj de revitalizare, Piele

revitalizată

Suport: Suport de încărcare şi depozitare

Trusă pentru depozitare

Adaptor de curent electric: Adaptor de 100 -

240 V

Husă de călătorie

Trusă de depozitare de lux

Se depozitează şi se usucă igienic: Capetele

se depozitează şi se usucă uşor

Specificaţii tehnice

Tehnologie personalizată DualMotion

Alimentare

Durată de încărcare: 6 ore

Sistem de alimentare: Baterie reîncărcabilă

Durată de funcţionare: 30 de utilizări de 1

minut fiecare

Tensiune: 100-240 V

Service

Garanţie: Garanţie 2 ani

* * 92 % dintre femei sunt de acord, VPA HPT, n= 86, 2014,

China şi Germania.
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