
Vervangende
opzetborstel

VisaPure MEN

 
Opzetborstel voor de gevoelige
huid

Diepe gezichtsreiniging

 
MS591/50

Diepe, zachte reiniging
Voor de normale tot gevoelige huid

De opzetborstel voor de gevoelige huid bereikt elk deel van uw gezicht en

verwijdert talg, vuil en dode huidcellen voorzichtig voor een schone en gladde

huid.

Diepe, dagelijkse gezichtsreiniging

32.000 zachte borstelharen voor superieur bereik

Gebruik het dag en nacht voor uw dagelijkse verzorgingsroutine

Ontwikkeld voor de normale tot gevoelige huid

Uniek borstelhaardesign voor een aangename reiniging

Gebruiksvriendelijk

Vervang de opzetborstel iedere 3 maanden voor hygiënisch gebruik

Te gebruiken met VisaPure Men- en SmartClick-scheerborstels



Vervangende opzetborstel MS591/50

Kenmerken Specificaties

Ontworpen voor een uitstekend bereik

De opzetborstel voor de gevoelige huid heeft

32.000 zachte borstelhaartjes met een

diameter van 50 micron, die de allermoeilijkst

bereikbare gebieden van uw gezicht reinigen.

Stimuleert uw dagelijkse routine

De speciaal ontworpen borstelharen zijn

geschikt om tweemaal per dag te gebruiken

Ontwikkeld voor de gevoelige huid

De 32.000 zachte, dunne borstelharen hebben

een unieke punt, waardoor de gevoelige huid

comfortabel maar grondig kan worden

gereinigd.

Vervang de opzetborstel elke 3 maanden

Vervang de opzetborstel om de 3 maanden

voor hygiënisch gebruik van de VisaPure MEN.

Klik gewoon een nieuwe opzetborstel op uw

VisaPure MEN.

Compatibiliteit

Compatibel met Philips VisaPure Men, de

SmartClick-gezichtsreinigingsborstel SH575 en

de gezichtsreinigingsborstels van de Philips

Shaver Series 9000, 7000 en 5000.

 

Reiniging

Wassen met water en milde zeep: Drogen

met een handdoek

Compatibiliteit

Geschikt voor producttype: SmartClick-borstel

RQ585, SmartClick-borstel SH575, VisaPure

MEN-collectie (MS50xx)

Onderhoud

Vervang het hulpstuk elke 3 maanden

 

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder

voorafgaande kennisgeving worden

gewijzigd. Handelsmerken zijn het

eigendom van Koninklijke Philips N.V.

en hun respectieve eigenaren.

Publicatiedatum

2020‑10‑14

Versie: 9.0.1

EAN: 08 71010 36608 35

www.philips.com

http://www.philips.com/

