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Kuviolliset keraamiset levyt poistavat

lyhyimmätkin ihokarvat

Philips Satinelle -epilaattorin ansiosta voit nauttia sileästä ihosta jopa neljä

viikkoa. Kuviolliset keraamiset levyt poistavat hellävaraisesti lyhyimmätkin

ihokarvat (0,5 mm) juurineen. Voidaan käyttää sekä kuivalla että märällä iholla.

Sisältää viisi lisävarustetta.

Pidä huolta kehostasi

Kuviolliset keraamiset levyt poistavat lyhimmätkin ihokarvat eivätkä nipistä.

Kätevä epilointi – käytä kuivalla tai märällä iholla.

Kätevä epilointi

Leveä epilointipää optimaaliseen karvojenpoistoon yhdellä vedolla

Nopeusasetus 1 hellävaraiseen ja nopeusasetus 2 erittäin tehokkaaseen epilointiin.

Opti-light-valon ansiosta huomaat jokaisen karvan

1 h latauksella 40 min käyttöaikaa.

Lisätarvikkeet

Oma ajopää herkkien ihoalueiden tarkkaan ajoon.

Mukana ohjauskampa bikinirajan muotoiluun

Valopinsetit, joissa mukana peili.

Kuorintakäsine ehkäisee ihokarvojen kasvamista sisäänpäin

Kätevä säilytyspussi.

Puhdistusharjalla voit poistaa irtonaiset ihokarvat epilaattorilevyistä.
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Kohokohdat

Kuviolliset keraamiset levyt

Vain Philipsin epilaattoreissa käytettävät

kuviolliset keraamiset levyt poistavat

hellävaraisesti lyhyimmätkin ihokarvat

(0,5 mm) eivätkä nipistä ihoa.

Leveä epilointipää

Leveä epilointipää poistaa karvat

optimaalisesti yhdellä vedolla, ja saat

kestävän, sileän tuloksen muutamassa

minuutissa.

Kuivaan ja märkään käyttöön

Laitetta voi käyttää myös suihkussa tai

kylvyssä. Lämmin vesi avaa ihohuokoset ja

karvatupet, joten karvat irtoavat helpommin

eikä iho ärsyynny. Tee karvanpoistosta osa

säännöllistä peseytymistä!

Kaksi nopeusasetusta

Philips Care Edition -epilaattorissa on kaksi

nopeusasetusta: asetus 1 hellävaraiseen ajoon

ja asetus 2 erittäin tehokkaaseen epilointiin.

Opti-light-valo

Lisävalo paljastaa lyhyimmätkin karvat, jotta

voit poistaa ne tehokkaasti ja saat läpikotaisin

sileän lopputuloksen.

Johdoton ja ladattava

Johdotonta epilaattoria voi käyttää missä

tahansa. Tunnin latauksella saat jopa 40

minuuttia käyttöaikaa.

Ajopää

Philips Care Edition -epilaattorissa on

lisävarusteena oma ajopää herkkien

ihoalueiden ajoon. Pyöristetty ajopää

myötäilee bikinirajojen ja kainaloiden muotoja

ja poistaa karvat helposti ja tarkasti.

Ohjauskampa

Aja pitemmät ihokarvat ajopään

trimmauskamman avulla ennen epilointia tai

bikinialueen trimmausta.

Smart Tweezers -valopinsetit

Täydellisesti kulmakarvojen nyppimiseen

soveltuvat valopinsetit on pakattu

tyylikkääseen koteloon, jossa on myös peili.

Kuorintakäsine

Ihon hierominen kuorintakäsineellä pyörivin

liikkein rentouttaa ja poistaa kuolleita

ihosoluja. Tämä pitää ihon kauniin pehmeänä

ja ehkäisee ihokarvojen kasvamista

sisäänpäin.

Säilytyspussi

Säilytyspussi helpottaa osien säilyttämistä

yhdessä paikassa.

Puhdistusharja

Laitteen mukaan toimitetaan pieni

puhdistusharja, jolla voi puhdistaa

epilointipään irtonaisista karvoista. Jäykillä

harjaksilla pienimmätkin karvat on helppo

harjata tarkasti pois.
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Tekniset tiedot

Ominaisuudet

2 nopeusasetusta

Lisätarvikkeet

Puhdistusharja

Irrotettava ajopää

Säilytyspussi

Opti-light-valo

Miellyttävää epilointia

Johdoton

Helppokäyttöinen

Kuivaan ja märkään käyttöön

Herkkien ihoalueiden ratkaisut

Wet & Dry Precision -epilaattori

Tekniset tiedot

Tarttumiskohtien määrä: 32

Levyjen määrä: 17

Vetoliikkeitä/sekunti nopeus 1: 1173

Vetoliikkeitä/sekunti nopeus 2: 1360

Jännite: 13 400 mA V
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