
Vervangende
opzetborstel

VisaPure MEN

 
Opzetborstel voor scrubben

Verwijdering van dode
huidcellen

 
MS592/50

Milde scrub
Voor alle huidtypen

De scrubopzetborstel verwijdert grondig alle doffe en dode huidcellen en geeft

uw huid een frisse en schone start.

Milde wekelijkse scrub

9600 dikke borstelharen voor een milde scrub

Gebruik wekelijks om uw huid een frisse boost te geven

Geschikt voor alle huidtypen

Uniek borstelhaarontwerp voor het effectief verwijderen van dode huidcellen

Gebruiksvriendelijk

Vervang de opzetborstel iedere 6 maanden voor hygiënisch gebruik

Te gebruiken met VisaPure Men- en SmartClick-scheerborstels



Vervangende opzetborstel MS592/50

Kenmerken Specificaties

Ontworpen voor een uitstekend bereik

De scrubopzetborstel heeft 9600

borstelhaartjes met een diameter van 100

micron, die dode huidcellen verwijdert op de

allermoeilijkst bereikbare gebieden van uw

gezicht.

Wekelijkse beloning voor uw huid

De speciaal ontworpen borstelharen zijn

geschikt voor wekelijks gebruik

Ontwikkeld voor scrubben

De 9600 borstelhaartjes hebben een uniek

ontwerp: de kortere borstelharen geven een

milde scrubbeurt, terwijl de langere

borstelharen dode huidcellen wegvegen.

Vervang de opzetborstel elke 6 maanden

Vervang de scrubopzetborstel om de 6

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.
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