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Čištění
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2 nastavení intenzity
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Účinné a šetrné čištění pokožky náchylné

k nedokonalostem

Lepší odstraňování mastnoty než při čištění rukou

VisaPure Anti-Blemish se zaměřuje na dvě fáze předcházející vytvoření

nedokonalostí s lepšími výsledky než u ručního čištění: potlačuje mastnotu

a odstraňuje odumřelé kožní buňky, které mohou jinak ucpávat póry.

Hlavice čisticího kartáčku pro pokožku náchylnou k nedokonalostem

Tenké dlouhé štětiny dosáhnou do pórů lépe než při ručním čištění.

Nylonové štětiny absorbují málo vody.

Dostatečně jemný pro pokožku se sklonem k akné

Jemné jako vaše ruce, může se používat dvakrát denně

Nastavení pro jemné čištění a hloubkové čištění

1minutový program (časovač) na vyčištění celého obličeje.

Zanechá pokožku hladkou a jemnou

Přístroj Philips VisaPure je dodáván s řadou přídavných kartáčků

Dokonale navrženo pro optimální hygienu

Snadné začlenění do každodenní rutiny

Přístroj Philips VisaPure Essential můžete používat během sprchování

Nabíjecí stojan přístroj Philips VisaPure Essential nabíjí, když je zapojen do sítě

30 minut bezdrátového provozu, 6hodinové nabíjení
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Přednosti

Účinné a jemné čištění

Kartáček VisaPure Anti-Blemish má tenké

a dlouhé štětiny, které lépe dosahují do pórů,

kde snižují tvorbu mazu a odstraňují odumřelé

kožní buňky, které jinak mohou póry ucpávat.

Hygienické štětiny rychle schnou.

Při vývoji kartáčku Anti-Blemish jsme se

intenzivně snažili omezit vliv škodlivých

bakterií. Spolupracovali jsme tedy

s významnými dermatology a bakteriology

a vyvinuli jsme kartáček, který absorbuje

minimum vody a rychle schne, takže možnost

vývoje bakterií je silně omezena.

Poznatky dermatologů

Vývoje kartáčku Anti-Blemish se účastnilo

několik lékařů a dermatologů, s jejichž pomocí

jsme se náležitě věnovali všem potřebám

pokožky se sklonem k akné.

2 nastavení rychlosti

Přístroj Philips VisaPure Essential nabízí

2 rozdílná nastavení rychlosti: Rychlost 1

provádí „jemné čištění“ pro střední a jemné

čištění a rychlost 2 provádí „hloubkové čištění“

pro pohodlné a intenzivnější čištění.

Inteligentní časovač pro zóny pokožky

Obličej může být rozdělen do tří zón: t-zóny,

levé tváře a pravé tváře. Přístroj Philips

VisaPure Essential se po 20 sekundách na

krátko zastaví, což značí, že je potřeba zónu

změnit. Celý program trvá 1 minutu. Po jeho

skončení se přístroj Philips VisaPure Essential

automaticky vypne, aby nedošlo k podráždění

pokožky.

Přídavné kartáče

Součástí balení přístroje Philips VisaPure Anti-

Blemish jsou 2 kartáčkové hlavice Anti-

Blemish. Zvlášť se prodávají kartáčkové hlavice

pro normální, citlivou a velmi citlivou pokožku,

s peelingovým kartáčkem a s kartáčkem pro

hloubkové čištění pórů.

Voděodolný

Přístroj Philips VisaPure Essential je

vodotěsný, a lze jej proto snadno používat při

sprchování.

Nabíjecí podstavec

Stojan je elegantním doplňkem ikonického

designu přístroje Philips VisaPure Essential.

Ten je v něm ukotven tak, že zabírá méně

místa a díky proudění vzduchu může kartáček

přirozeně uschnout. Je-li nabíjecí stojan

zapojen do sítě, přístroj Philips VisaPure

Essential bude plně nabitý za 6 hodin.

Nabíjecí

Když je přístroj Philips VisaPure Essential plně

nabitý, můžete jej bez dalšího nabíjení použít

až na 30 čištění. To znamená, že pokud jej

používáte 2x denně, vydrží nabitý až na 15 dní.

Navrženo pro optimální hygienu

Hedvábně měkký materiál štětin všech našich

kartáčkových hlav VisaPure je speciálně

vybraný, jemný nylon. To pomáhá zajistit

mimořádně snadné čištění kartáčkových hlav a

zachování svěžesti.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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Specifikace

Oblasti aplikace

Obličej a krk: Tváře, Dekolt, Brada, Čelo, Krk,

Nos

Snadné použití

2 nastavení rychlosti: Jemné a hloubkové

čištění

Indikátor baterie: Prosvětlená ikona udává

životnost baterie

Bezdrátová: Až 30 použití bez nabíjení

Rukojeť: Tenký ergonomický design

Časovač: Časovač pro 3 zóny pokožky

Podstavec: Nabíjecí a úložný podstavec

Voděodolný: Lze použít ve sprše

Balení obsahuje

Kartáčkové hlavice: 2 kartáčkové hlavice Anti

Blemish

Luxusní cestovní pouzdro: Ano

Návod k použití: Stručný návod k rychlému

použití, Uživatelská příručka

Podstavec: Nabíjecí a úložný podstavec

Adaptér napájení: 100–240V adaptér

Spotřeba

Doba nabíjení: 6 hodin

Napájení: Nabíjecí baterie

Provozní doba: 30 použití na 1 minutu

Napětí: 100-240 V

Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

Technické údaje

DualMotion: Ano

Jednosměrná rotace: Ano
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