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• Escova para limpeza facial
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enha uma pele macia e radiante
 VisaPure Philips traz uma nova tecnologia que levará sua rotina diária de limpeza a um 
el superior sem dificuldades. Uma maneira suave de deixar a sua pele limpa, macia e 
iante.

10 vezes mais eficaz que a limpeza com as mãos*
• Escova vibratória e rotatória

Tão suave quanto as suas mãos; pode ser usado duas vezes ao dia
• Timer de um minuto para todo o rosto

Se integra com facilidade à sua rotina diária
• O Philips VisaPure pode ser usado durante o banho
• O suporte recarrega o Philips VisaPure ao ser conectado
• 30 minutos de uso sem fio, 6 horas de carga

Deixa a sua pele macia e suave
• Uma variedade de escovas adicionais disponíveis



 Movimento duplo

A escova gira e vibra. O movimento de pulsação 
vertical suavemente quebra as impurezas da 
superfície, incluindo sujeira, células mortas e 
resíduos de maquiagem. O movimento rotatório 
varre as impurezas, deixando a pele mais 
profundamente limpa. Os movimentos coordenados 
das cerdas proporcionam a você uma limpeza 
completa e prática.

Timer para a região da pele

O rosto pode ser dividido em três zonas: zona T, 
bochecha esquerda e bochecha direita. O Philips 
VisaPure sugere mudar a região da pele do rosto 
após de 20 segundos fazendo uma breve pausa. O 
programa completo dura um (1) minuto, após o qual 
o Philips VisaPure desliga automaticamente para 
prevenir o tratamento excessivo.

À prova d'água

O Philips VisaPure é à prova d'água e pode ser 
facilmente usado durante o banho.

Suporte para carregamento

O suporte complementa com elegância o design 
moderno do Philips VisaPure. Ele segura a escova, 
ocupa menos espaço e permite que o ar seque 
naturalmente a escova após o uso. Quando 
conectado, recarrega totalmente o Philips VisaPure 
em 6 horas.

Recarregável

Quando totalmente carregado, o Philips VisaPure 
tem energia sem fio para ser utilizado 30 vezes, o 
equivalente a 15 dias quando usado duas vezes ao 
dia.

Escovas disponíveis
1 escova Normal acompanha o Philips VisaPure, para 
pele de Normal/Mista. Uma escova para pele 
Sensível e uma Esfoliante estão disponíveis 
separadamente. A escova Sensível foi criada 
especificamente para uso diário em peles sensíveis, e 
a escova de Esfoliação destina-se à esfoliação 
semanal para remover cuidadosamente as células 
mortas da pele.
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Especificações
Benefícios
• Limpeza de pele: 10 vezes mais eficaz que a limpeza 

com as mãos*
• Esfoliante: Remove mais células mortas do que a 

limpeza manual*
• Suave: Tão suave em sua pele quanto uma limpeza 

manual*
• Absorção: Melhora a absorção de seu produto 

para cuidados com a pele
• Microcirculação: Melhora a microcirculação para 

uma pele mais radiante

Fácil de usar
• Timer: Timer para três áreas da pele
• À prova d'água: Pode ser usado no banho
• Sem fio: Funciona até 30 vezes sem recarregar
• Base de apoio: Suporte para carregamento e 

armazenamento
• Indicador de carga da bateria: Ícone acende para 

indicar a duração da bateria
• Cabo: Design ergonômico compacto para um fácil 

manuseio.

Áreas de aplicação
• Rosto e pescoço: Bochechas, Peitoral, 

Cavanhaque, Fronte, Pescoço, Nariz

Itens inclusos
• Cabeças de escovação: Cabeça de escovação para 

pele normal
• Instruções de uso: Guia de início rápido, Manual do 

usuário
• Base de apoio: Suporte para carregamento e 

armazenamento
• Adaptador de energia: Adaptador de 100 a 240 V

Alimentação
• Tempo de carregamento: 6 horas
• Sistema de energia: Pilha recarregável
• Tempo de funcionamento: 30 usos de 1 minuto 

cada
• Voltagem: 100-240 V

Serviço
• Garantido: Garantia limitada de 2 anos
•

* Fonte: estudo interno realizado na Holanda em 2011 com 21 
mulheres comparando a limpeza usando o VisaPure com a limpeza 
manual
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