
Laser performance
gel

RéAura

 

Tube van 60 g

 

SC5100

Optimaal huidcontact en soepel glijden
bij gebruik van het Philips RéAura-apparaat

De laser performance gel staat garant voor optimaal huidcontact en zorgt ervoor

dat het Philips RéAura-laser skin rejuvenation-apparaat soepel over de huid glijdt.

Als u de gel niet gebruikt, wordt de huid mogelijk ongelijkmatig behandeld.

Optimaal huidcontact en soepel glijden

Zorgt voor optimaal contact tussen het apparaat en uw huid

Bevordert dat het apparaat soepeler over uw huid glijdt.

Ontwikkeld in samenwerking met de makers van Fraxel®

Ontwikkeld in samenwerking met de makers van Fraxel®-lasertechnologie

Dermatologisch getest en ongeparfumeerd

Dermatologisch getest en ongeparfumeerd

Hypoallergeen en non-comedogeen

Hypoallergeen en non-comedogeen (verstopt de poriën niet)



Laser performance gel SC5100/00

Kenmerken Specificaties

Optimaal huidcontact

De laser performance gel is een belangrijk

onderdeel van Philips RéAura laser skin

rejuvenation. Deze gel zorgt voor een goed

contact tussen het RéAura-apparaat en de

huid. Zonder gebruik van de gel kan de huid

ongelijkmatig worden behandeld en kan de

behandeling minder comfortabel zijn.

Soepel glijden

De zijdezachte textuur van de gel zorgt ervoor

dat het apparaat soepeler over uw huid glijdt.

Ontwikkeld in samenwerking met Fraxel®

De laser performance gel is speciaal

geformuleerd voor gebruik met het Philips

RéAura-apparaat. De gel is ontwikkeld in

samenwerking met de makers van Fraxel®

-lasertechnologie en is gebaseerd op hun

expertise met laserbehandeling van de huid.

Dermatologisch getest en ongeparfumeerd

De formule is dermatologisch getest (n = 204)

en bevat geen geurstoffen.

Hypoallergeen en non-comedogeen

Testresultaten laten zien dat de formule

hypoallergeen en non-comedogeen is, wat wil

zeggen dat het uw poriën niet verstopt.

Verpakkingsgegevens

Inhoud: 60 gram

Verpakkingstype: Tube
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