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Керамични текстурирани дискове премахват

най-късите косъмчета

Наслаждавайте се на дълготрайна гладкост с епилатора Philips Satinelle. Керамичните

текстурирани дискове внимателно премахват най-късите косъмчета (0,5 мм) от корен. За

кожа без косъмчета до четири седмици. Използвайте удобно върху мокра и суха кожа.

Включва 5 аксесоара.

Грижа за тялото Ви

Текстурираните керамични дискове улавят най-фините косъмчета, без да опъват кожата.

За употреба на мокро и сухо за по-удобна и нежна епилация.

Удобно епилиране

Широка глава за оптимално обезкосмяване с едно движение

Скорост 1 за нежна епилация, скорост 2 за максимална ефективност.

Opti-light за по-висока видимост

1-часово бързо зареждане за 40 мин употреба.

Аксесоари

Бръснеща глава за гладко бръснене на чувствителните зони.

Гребен за подстригване за оформяне на бикини линията

Интелигентни пинсети с огледало и вградено осветление.

Ексфолираща ръкавица за предотвратяване на врасналите косъмчета

Калъф за съхранение за по-голямо удобство.

Четка за почистване на космите от епилиращите дискове
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Акценти

Керамични дискове

Предлагани само при епилаторите Philips,

текстурираните керамични дискове нежно улавят

дори най-фините косъмчета (0,5 мм), без да опъват

кожата.

Голяма епилираща глава

Широка глава за оптимален резултат с едно

движение за дълготрайна и изключителна гладкост

само за минути.

За употреба на мокро и сухо

Употреба на мокро и сухо за душа и ваната. Топлата

вода отваря порите и фоликулите на косъмчетата,

така че космите могат да се премахват по-нежно, а

кожата се успокоява. Идеално се вписва в навиците

Ви за вземане на душ!

Две скорости

Епилаторът Philips Care Edition има 2 настройки на

скоростта. За по-нежно епилиране изберете скорост

1, докато скорост 2 ви дава максимална ефективност.

Лампичка Opti-light

Прави дори най-фините косъмчета видими за

цялостно и ефективно премахване на окосмяването.

Безкабелен и акумулаторен

Епилирайте навсякъде с този безжичен епилатор. До

40 минути безкабелна епилация, 1 час бързо

зареждане.

Бръснеща глава

Епилаторът Philips Care Edition е снабден с

допълнителна бръснеща глава за гладко бръснене на

чувствителните зони. Закръглената й форма следва

контурите на бикини линията и подмишниците ви за

лесно и гладко бръснене.

Гребен за подстригване

Поставете гребена за подстригване върху

бръснещата глава, за да подстрижете по-дългите

косми преди епилация или да оформите бикини

линията.

Smart пинсети

Интелигентните пинсети се предоставят в елегантен

калъф с вградено осветление и огледало, идеални за

оформяне на веждите ви.

Ръкавица за ексфолиране

Като правите кръгови движения с ръкавицата за

ексфолиране, нежно масажирате кожата си и

премахвате едновременно с това мъртвите кожни

клетки. Това прави кожата красива и гладка и

предотвратява образуването на враснали косъмчета.

Калъф за съхранение

Калъф за съхранение, за да можете да съхранявате

всичко на едно място.

Четка за почистване

За идеално почистване на епилатора е приложена

малка четчица за почистване, която премахва

падналите косъмчета от главата на епилатора.

Твърдите, прецизни косъмчета улесняват

изчеткването дори на най-късите косъмчета.
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Спецификации

Характеристики

2 настройки за скорост

Аксесоари

Четка за почистване: да

Сменяема бръснеща глава: да

Калъф за съхранение: да

Лампичка Opti-light

Комфортно епилиране

Безжични

Лесна употреба

За употреба на мокро и сухо

Решения за чувствителните зони

Прецизен епилатор, на мокро и сухо

Технически данни

Брой точки за захващане: 32

Брой дискове: 17

Издърпващи движения/секунда, скорост 1: 1173

Издърпващи движения/секунда, скорост 2: 1360

Напрежение: 13 400 mA V
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