
Aparat de ras NIVEA
FOR MEN

 

cu indicator baterie

 
HS8020

Bărbierit lin, piele sănătoasă
Sistem de dozare a gelului

Flaconul de gel de ras NIVEA FOR MEN este aplicat direct pe piele prin

intermediul capetelor de bărbierire, catifelând în timpul bărbieririi. Gelul conţine

muşeţel şi vitamine pentru a vă proteja pielea împotriva iritaţiilor

Vă puteţi rade în duş sau afară

Utilizare umedă

Sistem de protecţie a pielii

Sistem Flex Tracker

Bărbierit hidratant şi liniştitor

Sistem de dozare gel NIVEA FOR MEN

Reumplere facilă cu gel de bărbierit

Sistem integrat reumplere cartuşe

Alunecare uşoară

Inele de alunecare



Aparat de ras NIVEA FOR MEN HS8020/33

Repere Specificaţii

Sistem Flex Tracker

Sistemul Flex Tracker urmăreşte automat

curbele feţei şi protejează împotriva iritaţiei

pielii.

Inele de alunecare

Capetele de bărbierit au inele de alunecare

unice care permit aparatului să alunece lin pe

faţă.

Sistem de dozare gel

Gelul de bărbierit hidratant NIVEA FOR MEN

este aplicat direct pe piele

Sistem integrat reumplere cartuşe

Pur şi simplu pompaţi gelul de bărbierit NIVEA

FOR MEN din tubul de rezervă în aparatul de

bărbierit Philips NIVEA FOR MEN.

Utilizare umedă

Bărbieritul la duş economiseşte timp şi vă

oferă senzaţia proaspătă de bărbierit umed.

 

Performanţe în bărbierire

Sistem de bărbierire: Tehnologia Lift & Cut

Urmărire a conturului: Sistem Flex Tracker

Confort al pielii: Sistem de dozare gel NIVEA

FOR MEN, Inele de alunecare

Uşor de utilizat

Afişaj: Indicator pentru baterie descărcată,

Indicator de încărcare

Încărcare: Reîncărcabilă

Încărcare: 8 ore

Umed şi uscat: Utilizare la duş

Durată de bărbierire: 10 zile

Curăţarea: Lavabil

Design

Finisaj: Lăcuit

Accesorii

Cap de rezervă: HS85

Creme & Loţiuni: Tub pentru gel de bărbierit

iniţial de 28 ml

Stand: Stativ de încărcare

Întreţinere: Capac de protecţie
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