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Tvarované keramické disky odstraňují

i ty nejkratší chloupky

Vychutnejte si dlouhotrvající hladkost s epilátorem Philips Satinelle. Tvarované

keramické disky jemně odstraňují nejkratší chloupky (0,5 mm) přímo od kořínků.

Zajistí vám pokožku bez chloupků až na čtyři týdny. Pohodlně jej můžete používat

na mokrou i suchou pokožku. Součástí balení je 5 kusů příslušenství.

Péče pro vaše tělo

Tvarované keramické disky zachycují chloupky bez tahání kůže.

Mokré a suché použití pro pohodlnější a jemnou epilaci.

Pohodlná epilace

Široká epilační hlava pro optimální odstranění chloupků jedním tahem

Rychlost 1 pro šetrnou epilaci, rychlost 2 pro maximální účinnost.

Světlo Opti-light pro lepší viditelnost

1 hodina nabíjení pro 40 minut používání.

Příslušenství

Součástí balení je holicí hlava pro hladké oholení citlivých míst.

Součástí balení je i zastřihovací hřeben pro úpravu oblasti bikin

Inteligentní pinzeta se zrcátkem a integrovaným světlem

Peelingové rukavice pro omezení zarůstání chloupků

Úložné pouzdro pro větší pohodlí

Čisticí kartáček pro odstranění uvolněných chloupků z disků epilátoru
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Přednosti

Tvarované keramické disky

Tvarované keramické disky jsou jedinečné pro

epilátory Philips a zlehka zachycují i ty

nejjemnější chloupky (0,5 mm) bez

nepříjemného tahání.

Široká epilační hlava

Široká epilační hlava pro optimální odstranění

chloupků jedním tahem zajistí dlouhotrvající

výsledky v podobě dokonale hladké pokožky

během několika minut.

Mokré a suché použití

Suché i mokré použití ve sprše a ve vaně. Teplá

voda otevírá folikuly chloupků a póry, takže

chloupky lze odstranit šetrněji, se zklidněním

pokožky. Dokonale vhodné ke sprchování!

Dva rychlostní stupně

Epilátor Philips z edice Care má 2 rychlosti.

Pro šetrnou epilaci slouží rychlost č. 1, rychlost

č. 2 vám zajistí maximální výkon.

Světlo Opti-light

Umožňuje vidět i ty nejjemnější chloupky,

takže jejich odstraňování je důkladné a

efektivní.

Bezdrátové a nabíjecí

S bezdrátovým epilátorem můžete epilovat

kdekoli. Až 40 minut bezdrátové epilace a

rychlé nabíjení do 1 hodiny.

Holicí hlava

Epilátor Philips z edice Care je vybaven

přídavnou holicí hlavou pro hladké oholení

citlivých partií. Její zaoblený tvar kopíruje

kontury linií třísel a podpaží a zajišťuje hladké

a snadné oholení.

Zastřihovací hřeben

Za použití zastřihovacího hřebene na holicí

hlavě můžete zastřihovat delší chloupky před

epilací nebo upravit oblast bikin.

Inteligentní pinzeta

Inteligentní pinzeta v elegantním pouzdru,

s integrovaným světlem a zrcátkem, ideální pro

tvarování obočí.

Peelingová rukavice

Krouživými pohyby s peelingovou rukavicí

jemně masírujte kůži, a tím zároveň odstraňujte

odumřelé kožní buňky. Dosáhnete krásně

hladké pokožky a zabráníte výskytu zarostlých

chloupků.

Pouzdro pro skladování

Úložné pouzdro, abyste mohli vše uložit na

jednom místě.

Čisticí kartáček

Součástí balení je i čisticí kartáček pro

důkladné vyčištění epilátoru. Pomocí kartáčku

s pevnými a přesnými štětinami odstraníte

volné chloupky z epilační hlavy a snadno

vyčistíte i ty nejmenší chloupky.
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Specifikace

Funkce

2 nastavení rychlosti: Ano

Příslušenství

Čisticí kartáček: ano

Odnímatelná holicí hlava: ano

Pouzdro pro skladování: ano

Světlo Opti-light: Ano

Pohodlná epilace

Bezdrátová: Ano

Snadné použití

Mokré a suché použití: Ano

Řešení pro citlivé partie

Přesná epilace pro mokrý i suchý provoz: Ano

Technické údaje

Počet záchytných bodů: 32

Počet kotoučků: 17

Počet vytažení/sekunda rychlost 1: 1173

Počet vytažení/sekunda rychlost 2: 1 360

Napětí: 13 400 mA V
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