
 

 

Philips NIVEA
NIVEA FOR MEN-shaver

med stander til opfyldning og opladning

HS8460
Glat barbering, sund hud
Giver huden fugt, mens du barberer dig
Den følger blidt ansigtets konturer, så du får en tæt barbering, og ringene har et stræk-

og-løft-mønster, der forbereder huden til en fantastisk barbering. Den nye lotion 
indeholder naturlig MICROtec, som beskytter huden mod irritation.

Giver huden fugt, mens du barberer dig
• Giver huden fugt, mens du barberer dig

Barber dig i eller uden for badet
• Varmt vand åbner dine porer, så du får en tæt barbering

Følger skånsomt ansigtets konturer
• Følger skånsomt ansigtets konturer

Automatisk genopfyldning af lotion og opladning
• Automatisk opfyldning og opladning

Giver perfekt form på overskæg og bakkenbarter
• Trimning af overskæg og bakkenbarter



 Stander til opfyldning og opladning

Sæt shaveren i standeren til opfyldning og opladning, 
når du har barberet dig. Shaveren oplades og 
opfyldes automatisk med NIVEA FOR MEN-lotion, 
så du kan få en glat barbering hver dag.

Sikrer en tæt barbering

Følger skånsomt ansigtets konturer og giver en tæt 
barbering, selv på svært tilgængelige steder

Varmt vand åbner porerne

Du kan barbere dig i og udenfor bruseren. Varmt 
vand åbner dine porer, og giver en tættere barbering.

Fugter, mens du barberer dig

NIVEA FOR MEN-lotion fordeles gennem skæret 
direkte på huden, så den fugtes, mens den barberes. 
Lotionen indeholder Natural Microtec, der 
beskytter huden mod irritation.

Trimning af overskæg og bakkenbarter

Perfekt til tilretning og trimning af overskæg og 
bakkenbarter

Strækker huden og løfter hårene

Skærene har unikke ringe med et stræk-og-løft-
mønster, der bidrager til en god barbering
HS8460/75
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