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Confie no BikiniGenie
Aparador fácil e seguro de usar, para uma pele lisa na virilha

Cansada de irritações, cortes e machucados na pele? Mantenha a linha do biquíni

no formato perfeito e aproveite os resultados com o aparador BikiniGenie da

Philips. É seguro e fácil de aparar, cortar e modelar os pelos até na região íntima.

Preciso e seguro de usar

Pontas dos pelos arredondadas para remoção precisa e segura

Pente aparador de 4mm.

Para raspar rente à pele

Minicabeça aparadora. Use depois de cortar os pelos com o aparador.

Fácil de usar

Cabo ergonômico especialmente desenvolvido para a área do biquíni.

Limpeza rápida e fácil!

Usa pilhas AA para funcionar a qualquer hora e em qualquer lugar.

Design

Delicado, com cores e design divertidos.
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Destaques Especificações

Cabeça aparadora segura

As pontas arredondadas de remoção de pelos

fazem mágica para que você possa aparar, dar

forma e modelar sua linha do biquíni com

segurança.

Pente aparador de 4mm

Incrível precisão de 4 mm de comprimento.

Basta colocar o pente de precisão na cabeça

aparadora.

Minicabeça do barbeador

Comece aparando os pelos para um

comprimento mais curto e fácil de cuidar.

Retire a cabeça aparadora e substitua-a pela

mini cabeça de corte. Agora você está pronta

para começar a modelar com precisão com o

novo Philips BikiniGenie.

Fácil utilização

O cabo ergonômico inteligente permite aparar,

cortar e modelar sua linha do biquíni com toda

a facilidade.

Design

O Philips BikiniGenie foi projetado para

encantar. Seu design compacto, divertido e

com cores alegres o torna perfeito para usar

em casa ou na praia. Sem confusões, sem

complicações, basta deslizar o interruptor

ligar/desligar na lateral do dispositivo para

começar. Coloque a cabeça aparadora no pelo

que pretende remover e deslize na direção

oposta ao crescimento do pelo. Para obter

melhores resultados, mantenha a pele

esticada enquanto apara.

Limpeza

A limpeza é rápida e fácil. Basta remover a

cabeça e enxaguar. Tente manter o Philips

BikiniGenie o mais seco possível para

prolongar sua utilização.

Bateria

Usa pilhas AA para proporcionar resultados

perfeitos a qualquer hora, em qualquer lugar!

Design

Cor: Rosa Choque

Cabo: Fácil de segurar, Empunhadura de

borracha

Fácil de usar

Limpeza: Totalmente lavável

Bateria: Operação sem fio

Portabilidade: Portátil e compacto para

transportar

Alimentação

Tipo de bateria: AA

Serviço

Dois anos de garantia

Desempenho

Aparagem e modelação: Aparador retrátil

integrado, Pente retrátil integrado

Corte e modelação: Mini cortador retrátil

integrado

 

Selo Verde da Philips

Produto Verde Philips, com EcoDesign

aprovado internacionalmente e com auditoria

KPMG. Os Produtos Verdes da Philips podem

reduzir custos, o consumo de energia e as

emissões de CO2. Como? Eles oferecem

melhorias ambientais significativas em uma

ou mais áreas Philips Verde — Eficiência

energética, Embalagens, Substâncias

perigosas, Peso, Reciclagem e descarte e

Confiabilidade durante o período de vida útil.

Obtenha mais informações sobre produtos

verdes
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