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Discuri ceramice texturate care îndepărtează

cele mai scurte fire

Bucură-te de o catifelare de durată cu epilatorul Philips Satinelle. Discurile

texturate ceramice îndepărtează delicat cele mai scurte fire (0,5 mm) de la

rădăcină. Pentru o piele fără păr timp de până la patru săptămâni. Utilizare

confortabilă pe piele udă şi uscată. Include 5 accesorii.

Grijă pentru corpul tău

Discurile ceramice texturate prind cele mai fine fire, fără a trage pielea.

Utilizare umedă şi uscată pentru o epilare mai comodă şi mai delicată.

Epilare comodă

Cap lat de epilare lat pentru îndepărtarea părului printr-o singură acţiune

Viteza 1 pentru epilare delicată, viteza 2 pentru eficienţă maximă.

Opti-light pentru vizibilitate sporită

Încărcare de 1 h pentru o utilizare de 40 min.

Accesorii

Cap de radere inclus, pentru o radere precisă în zonele sensibile.

Pieptene de tuns inclus, pentru conturarea zonei inghinale

Pensete inteligente cu oglindă şi lumină integrate.

Mănuşă pentru exfoliere, pentru a preveni creşterea firelor de păr sub piele

Husă de depozitare, pentru comoditate suplimentară.

Perie de curăţare pt. îndepărtarea firelor de pe discurile epilatorului
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Repere

Discuri ceramice texturate

O caracteristică unică a epilatoarelor Philips,

discurile ceramice texturate prind cu delicateţe

chiar şi cele mai fine fire de păr (0,5 mm), fără

a trage pielea.

Cap de epilare lat

Cap de epilare lat pentru îndepărtarea optimă

a părului printr-o singură acţiune de câteva

minute, pentru rezultate de durată şi piele

foarte netedă.

Utilizare umedă şi uscată

Umed şi uscat pentru utilizare la duş sau în

cadă. Apa caldă deschide foliculii de păr şi

porii pentru a permite smulgerea mai delicată

a părului şi calmarea pielii. Se potriveşte

perfect cu rutina ta de îngrijire corporală!

Două setări de viteză

Epilatorul Philips Care Edition are 2 setări de

viteză. Pentru o epilare mai delicată, alege

viteza 1, în timp ce viteza 2 îţi oferă

performanţe maxime.

Opti-light

Chiar şi cele mai fine fire de păr devin vizibile,

pentru o îndepărtare completă şi eficientă a

părului.

Fără fir şi reîncărcabil

Te poţi epila oriunde cu acest epilator fără fir.

Până la 40 de minute de epilare fără a

necesita cabluri, reîncărcare rapidă într-o oră.

Cap de ras

Epilatorul Philips Care Edition este prevăzut cu

un cap de ras suplimentar, astfel încât să

beneficiezi de o radere precisă în zonele

sensibile. Forma sa rotunjită urmează

contururile zonei inghinale sau axilare, pentru

o radere precisă, simplă.

Piepteni pentru tuns

Utilizează pieptenele de tuns pe capul de

radere pentru tăierea firelor mai lungi înainte

de epilare sau pentru tunderea zonei inghinale.

Pensete inteligente

Pensetele inteligente sunt furnizate într-o

carcasă elegantă, cu lumină şi oglindă

integrate, ideale pentru conturarea

sprâncenelor.

Mănuşă de exfoliere

Efectuând mişcări circulare cu mănuşa de

exfoliere, îţi masezi delicat pielea şi

îndepărtezi în acelaşi timp celulele moarte de

piele. Aceasta conferă pielii un aspect neted şi

frumos şi previne creşterea firelor de păr sub

piele.

Husă

Husă de depozitare, astfel încât să păstrezi

totul într-un singur loc.

Perie de curăţat

Pentru a curăţa perfect epilatorul, este inclusă

o mică perie de curăţare pentru a îndepărta

firele de păr rămase în capul epilatorului. Perii

duri şi precişi facilitează chiar şi îndepărtarea

celor mai mici fire de păr.
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Specificaţii

Caracteristici

Setări pentru 2 viteze

Accesorii

Perie de curăţat

Cap de radere detaşabil

Husă

Opti-light

Epilare confortabilă

Fără fir

Uşor de utilizat

Utilizare umedă şi uscată

Soluţii pentru zonele sensibile

Epilator de precizie umed şi uscat

Specificaţii tehnice

Număr de puncte de prindere: 32

Număr de discuri: 17

Trageri/secundă la viteza 1: 1173

Trageri/secundă la viteza 2: 1360

Tensiune: 13400 mA V
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