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Conserve a sua máquina de barbear como nova

Para todos os sistemas SmartClean

A recarga de limpeza para o sistema SmartClean proporciona-lhe uma forma

cómoda para limpar, lubrificar e refrescar a sua máquina de barbear, para

desfrutar da sensação de uma máquina nova todos os dias

Preserva o melhor desempenho da sua máquina de barbear

O sistema de filtragem dupla limpa pêlos, espuma e gel

A lubrificação activa reduz a fricção e o desgaste das lâminas

Para um barbear fresco e higiénico

Limpa até 10 vezes melhor do que a água

Fórmula suave para a pele para um barbear fresco e higiénico

Deixa um aroma fresco nas suas cabeças de corte

Conveniente e fácil de utilizar

Limpa eficazmente as máquinas de barbear utilizadas com espuma e gel

6 meses de limpeza cómoda

Para todos os sistemas SmartClean
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Destaques

Sistema de filtragem dupla

O sistema de filtragem dupla limpa pêlos,

espuma e gel. A filtragem dupla exclusiva evita

que os pêlos obstruam as suas cabeças de

corte, mantendo um excelente desempenho da

sua máquina de barbear.

Lubrificação activa

O sistema de lubrificação activa reduz a fricção

e o desgaste das cabeças de corte e das

lâminas, mantendo o desempenho da

máquina de barbear como novo durante mais

tempo.

Mais eficaz do que a água

O sistema de filtragem dupla e a lubrificação

activa deixam a sua máquina de barbear até

10 vezes mais limpa do que água simples

Fórmula suave para a pele

A fórmula sem álcool e suave para a pele

proporciona-lhe um barbear fresco e higiénico

e foi concebida para o proteger contra irritações

da pele

Aroma fresco

O novo líquido da recarga para o sistema

SmartClean tem uma fórmula única e uma

fragrância agradável. Este limpa

higienicamente a sua máquina de barbear,

deixando um aroma fresco nas suas cabeças

de corte.

Limpa espuma e gel

O sistema SmartClean da Philips com recargas

de limpeza é o primeiro sistema de limpeza

para máquina de barbear que limpa

eficazmente as máquinas utilizadas com

espuma e gel.

Abastecimento para 6 meses

Uma recarga de limpeza da Philips dura até 3

meses com uma utilização semanal. Este

conjunto de 2 embalagens fornece-lhe 6

meses de limpeza cómoda.

Para todos os sistemas SmartClean

As recargas de limpeza são adequadas a todas

as máquinas de barbear com sistema

SmartClean.

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips -

eficiência energética, embalagem, substâncias

perigosas, peso, reciclagem e eliminação e

fiabilidade da vida útil.
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Especificações

Itens incluídos

Recarga de limpeza: 2 unid.

Capacidade

Recarga de limpeza: 2 x 170 ml
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