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Czysta, gładka i promienna skóra
10 razy lepsze oczyszczanie*

Szczoteczka Philips VisaPure Essential jest wyposażona w nową technologię

oczyszczania twarzy, dzięki której Twoje codzienne zabiegi pielęgnacyjne będą

znacznie skuteczniejsze — bez dodatkowego wysiłku. To delikatny sposób na

uzyskanie czystej, gładkiej i promiennej cery.

Głębokie, łagodne oczyszczanie

10 razy lepsze oczyszczanie — czysta i gładka cera

Wyjątkowe połączenie ruchu obrotowego i wibracyjnego

1-minutowy program (zegar) dla całej twarzy.

Produkt równie delikatny, jak Twoje dłonie

Dwa ustawienia intensywności: łagodne i głębokie oczyszczanie

Produkt łatwy w użyciu — do regularnej pielęgnacji skóry

Urządzenia Philips VisaPure Essential można używać pod prysznicem

Po umieszczeniu szczoteczki Philips VisaPure Essential w podstawce następuje jej

ładowanie

Lepsze wchłanianie produktów do pielęgnacji skóry

Szczoteczki można łatwo wyczyścić wodą i mydłem

Specjalnie zaprojektowane z myślą o higienie
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Zalety

10 razy lepsze oczyszczanie

Urządzenie Philips VisaPure Essential jest

wyposażone w nową technologię, dzięki której

Twoje codzienne zabiegi pielęgnacyjne będą

znacznie skuteczniejsze — bez dodatkowego

wysiłku. To delikatny sposób na uzyskanie

czystej, gładkiej i promiennej cery.

Technologia DualMotion

Szczoteczka obraca się i wibruje. Wibracje

delikatnie ściągają zanieczyszczenia

powierzchowne, martwe komórki skóry i

pozostałości makijażu. Obrotowy ruch

szczoteczki pozwala usunąć zanieczyszczenia

ze skóry, pozostawiając ją głęboko

oczyszczoną. Skoordynowane ruchy włosia

umożliwiają dokładne oczyszczenie skóry w

wygodny i delikatny sposób.

Inteligentny zegar dla różnych partii skóry

Twarz można podzielić na kilka stref.

Inteligentny zegar dla różnych partii skóry

poprzez krótkie wstrzymanie działania

sygnalizuje, że należy przejść do następnej

strefy. Urządzenie automatycznie zatrzymuje

się po zakończeniu całego programu

oczyszczania twarzy. Program oczyszczania

trwa 1 minutę.

2 ustawienia intensywności

Używając każdej ze szczoteczek, można

wybrać dwa ustawienia intensywności zgodnie

z indywidualnymi preferencjami. Wybierz

ustawienie 1, jeśli chcesz przeprowadzić

łagodny zabieg, lub ustawienie 2, jeśli zabieg

ma być bardziej intensywny.

Produkt wodoodporny

Szczoteczka Philips VisaPure Essential jest

wodoodporna, więc można z niej z łatwością

korzystać pod prysznicem.

Podstawka ładująca (30 min)

Podstawka stanowi eleganckie dopełnienie

zestawu Philips VisaPure Essential.

Podtrzymuje ona szczoteczkę, zabiera niewiele

miejsca i umożliwia wyschnięcie urządzenia w

naturalny sposób po każdym użyciu. Pełne

ładowanie urządzenia trwa 6 godzin.

Lepsze wchłanianie kremów

Oczyszczanie skóry za pomocą urządzenia

VisaPure Essential skutkuje efektywniejszym

usuwaniem pozostałości makijażu, martwych

komórek naskórka i innych zanieczyszczeń.

Efekt głębokiego oczyszczania sprawia, że

Twoje ulubione produkty do pielęgnacji skóry,

takie jak kremy, balsamy i olejki, są lepiej

wchłaniane.

Łatwe czyszczenie szczoteczek

Końcówki są łatwe w czyszczeniu. Można je

myć przy użyciu mydła i ciepłej wody.

Zaprojektowane z myślą o higienie

Niezwykle miękkie włoski szczoteczki składają

się ze specjalnie dobranych, delikatnych

włókien nylonowych, które ułatwiają

czyszczenie oraz zachowanie świeżości.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Cechy:

Oczyszczanie skóry: 10x większa skuteczność

niż w przypadku oczyszczania dłońmi*

Wchłanianie: Lepsze wchłanianie produktów

do pielęgnacji skóry

Mikrocyrkulacja: Lepsza mikrocyrkulacja

pozwalająca uzyskać efekt promiennej skóry

Dane techniczne

Jednokierunkowy ruch rotacyjny

DualMotion

Łatwa obsługa

Produkt wodoodporny: Możliwość użytkowania

pod prysznicem

Wskaźniki LED: Ustawienie intensywności,

niski poziom akumulatora

Wskaźnik akumulatora: Ikona informuje o

stanie naładowania akumulatora

Zegar: Zegar dla 3 różnych partii skóry

2 ustawienia prędkości: Łagodne i głębokie

oczyszczanie

Sieć bezprzewodowa: Do 30 użyć bez potrzeby

ponownego ładowania

Podstawa: Podstawka do ładowania i

przechowywania

Uchwyt: Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Obszary zastosowania

Twarz i szyja: Policzki, Klatka piersiowa,

Podbródek, Czoło, Kark, Nos

Elementy zestawu

Etui podróżne

Główki szczoteczki: Szczoteczka złuszczająca,

Szczoteczka normalna

Instrukcja obsługi: Skrócona instrukcja obsługi,

Instrukcja obsługi

Podstawa: Podstawka do ładowania i

przechowywania

Zasilacz: Zasilacz 100–240 V

Moc

Czas ładowania: 6 godzin

Zasilanie: Akumulator

Czas działania: 30 użyć po 1 minucie

Napięcie: 100–240 V

Serwis

Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja

* Działanie 10 razy skuteczniejsze niż w przypadku

oczyszczania dłońmi*, ale równie delikatne. W

porównaniu z ręcznym zmywaniem makijażu.
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