
Aparador para linha
do biquíni

Bikini Perfect

 
Apare, modele e depile

 
HP6375

Bikini Perfect — sempre!
Remove e apara os pelos de modo preciso e suave

Prepare-se para estar com uma aparência impecável todos os dias. Desenvolvido especificamente para a linha

do biquíni, o Philips Bikini Perfect depila e apara com suavidade e precisão. Você sentirá sua pele sempre

macia.

Três opções de modelagem

Aparador suave e preciso

Pente para aparar de maneira higiênica

Cabeça de depilação de precisão: pele lisa por semanas

Uso seco e molhado

Para o uso durante o banho e a seco

Uso sem fio

Recarregável para até 60 minutos de uso sem fio



Aparador para linha do biquíni HP6375/50

Destaques Especificações

Pente para aparar de maneira higiênica

Pente para aparar de maneira higiênica: cinco

ajustes de altura dos pelos (2 a 10 mm) para

você modelar a linha do biquíni com toda

criatividade.

Aparador suave e preciso

Aparador suave e preciso: apara os pelos,

deixando-os com menos de 1 milímetro (apara

pelos de até 0,6 mm).

Cabeça de depilação de precisão

Especialmente projetada para a linha do

biquíni, a cabeça de depilação de precisão

remove os pelos, deixando a pele lisa por até

quatro semanas. Ela remove pelos de até 0,5

mm para manter sua linha do biquíni

impecável! Com menos pinças, é mais suave

para a pele do que a maioria dos depiladores.

Recarregável

Recarregável para até 60 minutos de uso sem

fio

Uso seco e molhado

Pode ser usado durante o banho e com a pele

seca e é facilmente lavável.

Acessórios

Estojo para armazenamento (branco)

Recursos

Cor(es): branca/roxa
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