Aparelho de limpeza
facial
VisaPure Essential
Tecnologia DualMotion
Limpeza
1 cabeça de escovação para
limpeza
Um ajuste de intensidade

Pele limpa, macia e radiante
Limpeza até 10 vezes melhor*
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O Philips VisaPure Essential inclui uma nova tecnologia de limpeza de rosto que
melhorará sua rotina diária de limpeza sem diﬁculdades. Uma maneira
confortável de deixar a sua pele limpa, macia e radiante.
Limpeza suave e profunda
Limpeza 10 vezes melhor para manter uma pele limpa e macia
Combinação exclusiva de rotação e vibração
Programa (timer) de um minuto para todo o rosto.
Fácil de usar, perfeito para a sua rotina de tratamento da pele
O Philips VisaPure Essential pode ser usado durante o banho
O suporte recarrega o Philips VisaPure Essential ao ser conectado
Aumenta a absorção de seus produtos favoritos para a pele
As cabeças são fáceis de limpar com água quente e sabão
Tão macia quanto suas mãos
Um ajuste de intensidade: limpeza suave
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Destaques
limpeza 10x melhor

Timer de zona da pele inteligente

permite que o ar seque naturalmente a escova
após o uso. Quando conectado, recarrega
totalmente o dispositivo em 6 horas.
Um ajuste de intensidade
Com cada cabeça de escovação usada, você
pode escolher um ajuste de intensidade para
limpeza suave.

O Philips VisaPure Essential traz uma nova
tecnologia que levará sua rotina diária de
limpeza a um nível superior sem diﬁculdades.
Uma maneira suave de deixar a sua pele
limpa, macia e radiante.
Tecnologia DualMotion

O rosto pode ser dividido em diferentes zonas.
O timer de zona da pele avisa com uma pausa
quando é hora de prosseguir para a próxima
zona da pele. O dispositivo para de funcionar
automasticamente após um programa para
todo o rosto. O programa de Limpeza dura 1
minuto.
À prova d'água

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.

O Philips VisaPure Essential é à prova d'água
e pode ser facilmente usado durante o banho.
30 minutos de uso no suporte para
carregamento

O suporte complementa com elegância o
design moderno do Philips VisaPure Essential.
Ele segura a escova, ocupa menos espaço e

Aumenta a absorção de cremes
A limpeza com o VisaPure elimina mais
resíduos de maquiagem, células mortas da
pele e embotamento. Graças ao efeito da
limpeza profunda, seus produtos de tratamento
de pele favoritos, como cremes, ﬂuidos e
essências, são mais bem absorvidos pela pele.
Cabeças de fácil limpeza
As cabeças são fáceis de limpar. Basta laválas na pia com água quente e sabão.

Selo Verde da Philips
Produto Verde Philips, com EcoDesign
aprovado internacionalmente e com auditoria
KPMG. Os Produtos Verdes da Philips podem
reduzir custos, o consumo de energia e as
emissões de CO2. Como? Eles oferecem
melhorias ambientais signiﬁcativas em uma
ou mais áreas Philips Verde — Eﬁciência
energética, Embalagens, Substâncias
perigosas, Peso, Reciclagem e descarte e
Conﬁabilidade durante o período de vida útil.
Obtenha mais informações sobre produtos
verdes
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Especiﬁcações
Especiﬁcações técnicas
DualMotion
Rotação unidirecional
Benefícios
Limpeza de pele: 10x mais eﬁcaz que a
limpeza com as mãos*
Absorção: Melhora a absorção de seu produto
para cuidados com a pele
Microcirculação: Melhora a microcirculação
para uma pele mais radiante
Fácil de usar
Indicador de carga da bateria: O ícone indica
a duração da bateria
Timer: Timer para três áreas da pele
À prova d'água: Pode ser usado durante o
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banho
Indicadores LED: Ajuste de intensidade,
bateria fraca
Sem ﬁo: Funciona até 30 vezes sem recarregar
Suporte: Suporte para carregamento e
armazenamento
Alça: Design compacto e ergonômico
1 ajuste de velocidade: Limpeza profunda
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
Suporte: Suporte para carregamento e
armazenamento
Adaptador de energia: Adaptador de 100 a
240 V
Lig/Desl
Tempo de carregamento: 6 horas
Sistema de energia: Bateria recarregável
Tempo de funcionamento: 30 usos de 1
minuto cada
Voltagem: 100-240 V
Serviço
Garantia: Garantia de 2 anos
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* 10 vezes mais eﬁcaz do que a limpeza manual, mas com
o mesmo conforto em comparação com a remoção
manual de maquiagem.

