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Puhdas, pehmeä ja säteilevä iho
10 kertaa parempi puhdistusteho*

Philips VisaPure Essentialin uusi kasvojenpuhdistusteknologia helpottaa

päivittäistä ihonhoitoa. Saat puhtaan, pehmeän ja säteilevän ihon hellävaraisesti.

Tehokas ja hellävarainen puhdistus

10 kertaa tehokkaampi puhdistus paljastaa puhtaan ja pehmeän ihon

Ainutlaatuinen värinän ja kiertoliikkeen yhdistelmä

Yhden minuutin ohjelma (ajastin) koko kasvoille

Yhtä hellävarainen kuin käsinpuhdistus

Kaksi tehoasetusta: hellävarainen puhdistus ja syväpuhdistus

Helppokäyttöinen, helppo ottaa osaksi päivittäistä ihonhoitoa

Philips VisaPure Essential -laitetta voi käyttää suihkussa

Jalusta lataa siihen liitetyn Philips VisaPure Essential -laitteen

Tehostaa lempi-ihonhoitotuotteidesi imeytymistä

Harjaspäät voi puhdistaa helposti lämpimällä vedellä ja saippualla

Suunniteltu optimaalisen suuhygienian ylläpitämiseen
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Kohokohdat

10 kertaa parempi puhdistusteho

Philips VisaPure Essential -laitteen uusi

teknologia helpottaa päivittäistä

ihonpuhdistusta. Saat puhtaan, pehmeän ja

säteilevän ihon hellävaraisesti.

DualMotion-tekniikka

Harja pyörii ja värisee. Pystysuuntainen

sykkivä liike poistaa hellävaraisesti kasvoilta

epäpuhtaudet, kuten lian, kuolleet ihosolut ja

meikkijäämät. Pyörivä liike pyyhkii

epäpuhtaudet pois kasvoilta. Näin iho

puhdistuu syvemmältä. Harjasten koordinoidut

liikkeet puhdistavat kasvot perusteellisesti ja

miellyttävästi.

Älykäs ihoalueiden ajastin

Kasvot koostuvat erilaisista ihoalueista. Älykäs

ihoalueiden ajastin pysäyttää laitteen

hetkeksi, kun on aika siirtyä seuraavalle

ihoalueelle. Laite sammuu automaattisesti

ohjelman päättyessä. Puhdistusohjelma on 1

minuutin pituinen.

2 tehoasetusta

Käytitpä mitä vain harjaspäätä, voit valita

haluamasi tehoasetuksen. Asetus 1 on kevyt ja

hellävarainen, kun taas asetus 2 sopii

tehokkaaseen puhdistukseen.

Vedenpitävä

Philips VisaPure Essential on vedenkestävä ja

sitä voi käyttää kätevästi suihkussa.

Latausjalusta 30 minuuttia käyttöaikaa

Tyylikäs latausjalusta toimii Philips VisaPure

Essential -laitteen säilytyspaikkana ja antaa

laitteen kuivua luonnollisesti. Akun lataaminen

täyteen jalustassa kestää kuusi tuntia.

Tehostaa voiteiden imeytymistä

VisaPure Essentialin avulla voit poistaa

meikkijäämät, kuolleet ihosolut ja

elottomuuden tehokkaasti kasvoiltasi.

Syväpuhdistuksen ansiosta voiteet, seerumit ja

muut lempi-ihonhoitotuotteesi imeytyvät

paremmin ihoon.

Helposti puhdistettavat harjaspäät

Harjaspäiden puhdistaminen on helppoa: voit

puhdistaa ne pesualtaassa lämpimällä vedellä

ja saippualla.

Suunniteltu optimaaliseen hygieniaan

Philipsin VisaPure-harjaspäiden silkinpehmeät

harjakset on valmistettu huolellisesti

korkealaatuisesta nailonista. Ne on erittäin

helppo puhdistaa ja pitää raikkaina.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

DualMotion

Yksisuuntainen kiertoliike

Edut

Puhdistaa ihon: 10 kertaa tehokkaampi kuin

käsinpuhdistus*

Imeytyminen: Parantaa ihonhoitotuotteiden

imeytymistä

Mikroverenkierto: Parantaa mikroverenkiertoa

ja tekee ihosta säteilevän

Helppokäyttöinen

Latauksen ilmaisin: Kuvake osoittaa

akunkeston

Ajastin: Ajastin kasvojen kolmelle alueelle

Vedenpitävä: Voidaan käyttää suihkussa

LED-merkkivalot: Tehoasetus, akun alhainen

varaustaso

2 nopeusasetusta: Hellävarainen ja

syväpuhdistus

Johdoton: 30 käyttökertaa yhdellä latauksella

Teline: Lataus- ja säilytysjalusta

Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

Käyttöalueet

Kasvot ja kaula: Posket, Rinta, Leuka, Otsa,

Kaula, Nenä

Pakkauksen sisältö

Harjaspäät: Harja normaalille iholle, Harja

erittäin herkälle iholle

Käyttöohjeet: Pikaopas, Käyttöopas

Teline: Lataus- ja säilytysjalusta

Verkkolaite: 100–240 V:n verkkolaite

Säilytyspussi kotiin ja matkoille

Virta

Latausaika: 6 tuntia

Virransyöttö: Ladattava akku

Käyttöaika: 30 käyttökertaa, 1 min/kerta

Jännite: 100 - 240 V

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

* 10 kertaa tehokkaampi mutta yhtä hellävarainen kuin

käsinpuhdistus. Verrattuna meikinpoistoon käsin.
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