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Jeszcze lepszy rezultat
Wymiana głowic golących co 2 lata gwarantuje, że golarka firmy Philips zapewni doskonałą jakość golenia.

Zapewnia szybkie i dokładne golenie

Głowice golące Triple-Track zapewniają o 50% większą powierzchnię golenia

Dopasowuje się do kształtu Twojej twarzy

System GyroFlex 3D firmy Philips łatwo dopasowuje się do kształtu twarzy

Zmysłowo gładka golarka

Golarki SensoTouch z opatentowanym systemem Super Lift&Cut Action

Głowice golące UltraTrack wyłapują każdy włosek po zaledwie kilku ruchach

Golarka elektryczna, która dba o Twoją skórę

Uszczelnienie Aquatec umożliwia wygodne golenie na sucho i odświeżające na mokro

Technologia SkinGlide zapewnia gładką skórę, mniej podrażnień i otarć

Prosta wymiana

Łatwe zdejmowanie i nakładanie



Element golący RQ12/40

Zalety Dane techniczne

SkinGlide

Technologia SkinGlide zmniejsza tarcie i

pozwala na płynny ruch wzdłuż skóry,

zapewniając proste i dokładne golenie.

Głowice golące Triple Track

Głowice golące Triple Track z trzema

pierścieniami golącymi zapewniają o 50%

większą powierzchnię golenia niż standardowe

głowice z jednym pierścieniem.

Aquatec

Zastosowanie uszczelnienia Aquatec pozwala

wybrać sposób golenia. Można zdecydować

się na wygodne golenie na sucho lub

odświeżające golenie na mokro z użyciem żelu

lub pianki, tak by dodatkowo ochronić skórę.

Golarka GyroFlex 3D

Dopasowujące się dokładnie do kształtu

twarzy głowice systemu GyroFlex 3D

zapewniają mniejszy nacisk i mniej

podrażnień.

Opatentowany system Super Lift&Cut Action

System podwójnych ostrzy wbudowany w

naszych golarkach elektrycznych unosi włosy i

przycina je na linii skóry, zapewniając

dokładniejsze golenie.

Głowice golące Ultra Track

Dokładne golenie przy minimalnym

podrażnieniu skóry. Głowica goląca

wyposażona jest w 3 specjalne pierścienie

golące: otwory do normalnych włosów, kanaliki

do długich lub przylegających włosów i dziurki

do najkrótszego zarostu.

Łatwe zdejmowanie i nakładanie

Łatwa konserwacja elementu golącego dzięki

wygodnemu zdejmowaniu i nakładaniu.

Zestaw do golenia

Element golący: 1
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