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Hatékony és gyengéd tisztítás a pattanásos

bőrfelületre

A kézi arctisztításnál hatékonyabb bőrtisztítás

A VisaPure Anti-Blemish a bőrhibák kialakulását megelőző két szakaszt célozza

meg a kézi arctisztításnál hatékonyabb eredményekkel: csökkenti a bőr

zsírosságát, és eltávolítja az elhalt hámsejteket, amelyek egyébként a pórusok

eltömődését okozhatnák.

Tisztítókefefejek bőrhibákra hajlamos bőrtípusokhoz

Vékony, hosszú sörték, melyek a kézi tisztálkodásnál jobban behatolnak a pórusok

mélyére

Kevés vizet magukba szívó nejlon sörték

Megfelelően gyengéd a bőrhibákra hajlamos bőrtípusokhoz

Gyengéd, akár a keze; napi kétszeri használatra

Gyengéd tisztítás és Mélytisztítási beállítás

1 perces program (időzítő) a teljes arcra

Puha és ragyogó bőrt hagy maga után

A Philips VisaPure készülékhez kiegészítő kefék is járnak

Könnyen beilleszthető a már meglévő arcápolási szokásaiba

A Philips VisaPure Essential a zuhany alatt is használható

A Philips VisaPure Essential készülékhez csatlakoztatott állvány a készülék töltésére

is alkalmas

30 percen át használható vezeték nélkül, 6 óra alatt feltöltődik
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Fénypontok

Hatékony és kíméletes tisztítás

A VisaPure Anti-Blemish kefe vékony és

hosszú sörtéi jobban behatolnak a pórusok

mélyére, hogy csökkentsék a bőr zsírosságát,

és eltávolítsák az elhalt hámsejteket, amelyek

egyébként a pórusok eltömődését okozhatnák.

Gyorsan száradó, higiénikus sörték

Az Anti-Blemish kefe megalkotásakor

különösen igyekeztünk csökkenteni a

baktériumok káros hatását. Ennek érdekében

neves bőrgyógyászokkal és baktérium-

szakértőkkel dolgoztunk együtt, és egy olyan

kefét fejlesztettünk ki, amely nagyon kevés

vizet szív magába, így gyorsan megszárad, és

megakadályozza a baktériumok

elszaporodását.

Bőrgyógyászok hozzájárulásával

Az Anti-Blemish kefe fejlesztési szakaszában

számos orvost és bőrgyógyászt vontunk be,

hogy garantáljuk a bőrhibákra hajlamos bőr

igényeinek teljes mértékű figyelembevételét.

2 sebességfokozat

A Philips VisaPure Essential 2

sebességfokozattal rendelkezik; az első fokozat

gyengéd tisztítást, a második fokozat pedig

mélyebb, intenzívebb tisztítást tesz lehetővé,

kellemes tisztítási élmény mellett.

Intelligens bőrterület-időzítő

Az arc három fő területből áll: T-vonal, a bal és

a jobb orca. A Philips VisaPure Essential 20

másodpercenként figyelmezteti, hogy egy

rövid szünet után váltson tisztítandó területet. A

bőr túlzott igénybe vételének

megakadályozása végett 1 perc elteltével

automatikusan kikapcsol.

Kiegészítő kefék

A Philips VisaPure Anti-Blemish csomaghoz 2

db Anti-Blemish kefe tartozik. A normál,

érzékeny, rendkívül érzékeny, hámlasztó és a

pórusok mélytisztítására szolgáló kefefejek

külön kaphatók.

Vízálló

A Philips VisaPure Essential vízálló és

könnyen használható a zuhany alatt.

Töltőállvány

Az állvány remekül egészíti ki a Philips

VisaPure Essential készülék megjelenését.

Elhelyezhetők rajta a kefék, amelyek így

kevesebb helyet foglalnak, és használat után

gyorsabban megszáradnak a szabad levegőn.

Az állvány 6 óra alatt tölti fel a Philips

VisaPure Essential készüléket.

Újratölthető

Teljesen feltöltött állapotban a Philips

VisaPure Essential 30 alkalommal

használható, ami napi kétszeri használat

mellett 15 napot jelent.

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Alkalmazási területek

Arc és nyak: Orcák, Mellkas, Áll, Homlok,

Nyak, Orr

Egyszerű használat

2 sebességfokozat: Alapos, gyengéd tisztítás

Akkumulátor-jelző: Világító ikon jelzi az

akkumulátor élettartamát

Vezeték nélküli: Akár 30 alkalommal

használható feltöltés nélkül

Markolat: Vékony, ergonomikus kialakítás

Időzítő: Váltásjelző időzítő a 3 terület

egyenletes kezeléséhez

Állvány: Töltő- és tárolóállvány

Vízálló: Zuhanyzóban is használható

Tartozékok

Kefefejek: 2 db Anti-Blemish kefefej

Luxus védőtok

Használati utasítás: Gyors üzembe helyezési

útmutató, Felhasználói kézikönyv

Állvány: Töltő- és tárolóállvány

Hálózati adapter: 100-240 V-os adapter

Tápellátás

Töltési idő: 6 óra

Áramforrás: Akkumulátoros

Működési idő: 30 alkalom, 1 perces

alkalmankénti használattal

Feszültség: 100-240 V

Szerviz

Jótállás: 2 év korlátozott garancia

Műszaki adatok

DualMotion

Egyirányú forgás
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