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Hogy bőre mindig sima legyen
Hetekre eltávolítja a szőrszálakat, és ápolja bőrét

Próbálja ki a szőrtelenítést a Philips új epilálórendszerével, amely gyengéden és

gyökerestől távolítja el a szőrszálakat, és ezzel nem csupán napokra, hanem

hetekre bársonyosan simává varázsolja a bőrt. Az egyedülálló, kifejezetten első

felhasználók számára tervezett tartozékok segítségével a legjobb eredményt

érheti el

Egyszerű használat

Szőrszálemelő és masszázstartozék

Az érzékeny testrészek borotválása, vágása és körvonalainak követése érdekében

Igénye szerint állítsa be a megfelelő sebességet

A teljes mértékben lemosható epilálófej jobb higiénét biztosít

Komfortérzet a bőrnek

Két szőrtelenítés között radírozza a bőrét

Ez az epiláló rendszer már a 0,5 mm-es szőrszálakat is eltávolítja

A gyengéd epilálás érdekében a jeges bőrhűsítő kesztyűvel nyugtassa bőrét
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Fénypontok

Hámlasztókesztyű

A bőrradírozó kesztyűvel körkörös mozdulatokat

végezve gyengéden masszírozhatja bőrét, és

eltávolíthatja az elhalt hámsejteket. Ezáltal

tökéletesen sima bőre lesz és a minimálisra

csökkentheti a szőrszálak benövésének

kockázatát

Szőrszálemelő és masszázstartozék

A rövid szőrszálakat is megemeli a hihetetlenül

alapos szőrtelenítés érdekében, és ellazítva

bőrét finoman távolítja el a szőrt.

Hipoallergén

Emellett a hipoallergén tárcsák is biztosítják a

megfelelő higiénét.

Jégkesztyű

A jégkesztyű szőrtelenítés utáni alkalmazása

megnyugtatja bőrét, és minimumra csökkenti a

bőrirritációt

Borotvafej bikinivonal-formázó kiegészítővel

A borotvafej tartozék tökéletesen követi

bikinivonalának vagy hónaljának vonalait

alaposan és gyengédebb borotválkozást

nyújtva. Egy további fésűtartozék segítséget

nyújt, akár az epilálás előtt, akár a bikinivonal

borotválása közben.

Két sebességfokozat

Az epilátor két sebességbeállítással

rendelkezik. Az 1. sebességfokozat a különösen

gyengéd epiláláshoz, a 2. sebességfokozat a

rendkívül hatékony epiláláshoz

Lemosható epilálófej

A fej lecsatlakoztatható, és folyó víz alatt

megtisztítható a jobb higiénia érdekében
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Műszaki adatok

Tartozékok

Tisztítókefe

Tárolótáska

Műszaki adatok

Feszültség: 100-240 V

Áramfogyasztás: 7,5 W

Tárcsaszám: 21

Érintkezési pontok száma: 20

Másodpercenkénti műveletszám 1: 600

Másodpercenkénti műveletszám 2: 733

Hangerőszint

Hangerőszint: 72 dBa
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