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Efektyvus, švelnus valymas problematiškai odai

Geresnis riebalų pašalinimas nei valant ranka

Valymas naudojant „VisaPure Anti-Blemish“ vyksta dviem etapais ir neleidžia

atsirasti problemoms, kaip nutinka valant rankomis. Toks valymas sumažina odos

riebumą ir pašalina negyvas odos ląsteles, kurios galėtų užkimšti poras.

Valymo šepetėlio galvutės problematiškai odai

Plonais ilgais šereliais poros išvalomos geriau nei rankomis

Nailoniniai šereliai sugeria mažai vandens

Pakankamai švelnus ir skirtas problematiškai odai

Švelnus, kaip jūsų rankos; gali būti naudojamas du kart per dieną

Švelnus valymas ir gilaus valymo nustatymas

1 min. programa (laikmatis) visam veidui

Švelni ir lygi oda

„Philips VisaPure“ suderinamas su įvairių papildomų šepetėlių asortimentu

Jis greitai taps kasdienės rutinos dalimi

„Philips VisaPure Essential“ galima naudoti duše

„Philips VisaPure Essential“ galima įkrauti prijungus prie stovo

30 min. veikimas be laido, 6 val. krovimas
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Ypatybės

Veiksmingas ir švelnus valymas

Ilgi „VisaPure“ problematiškos odos šepetėlio

šereliai geriau pasiekia poras ir pašalina

riebalus bei negyvas odos ląsteles, kad

neužsikimštų poros.

Higieniški, greitai išdžiūnantys šereliai

Kurdami problematiškai odai skirtą šepetėlį

siekėme apriboti blogųjų bakterijų poveikį.

Bendradarbiaudami su pripažintais

dermatologais ir bakterijų ekspertais sukūrėme

šepetėlį, kuris sugeria labai nedaug vandens.

Jis išdžiūna labai greitai ir taip užkertamas

kelias bakterijų vystymuisi.

Dermatologų indėlis

Problematiškai odai skirto šepetėlio kūrime

dalyvavo keletas gydytojų ir dermatologų,

todėl buvo atsižvelgta į viską, kas svarbu

rūpinantis problematiška oda.

2 greičių nustatymas

„Philips VisaPure Essential“ turi 2 skirtingus

greičio nustatymus. Pirmasis nustatymas –

„švelnus valymas“, skirtas švelniam ir

minkštam valymui. Antrasis greitis – „gilus

valymas“, skirtas patogiam ir intensyvesniam

valymui.

Išmanusis odos srities laikmatis

Veidą galima padalinti į tris sritis: T sritis,

kairysis ir dešinysis skruostai. Naudojant

„Philips VisaPure Essential“ veido odos sritį

reikėtų keisti kas 20 sek. padarius trumpą

pertrauką. Visa programa trunka 1 min., tada

„Philips VisaPure Essential“ automatiškai

išsijungia, kad procedūra netruktų per ilgai.

Papildomi šepetėliai

„Philips VisaPure“ problematiškai odai skirtoje

pakuotėje yra 2 problematiškai odai skirtos

šepetėlio galvutės. Eksfoliavimo, gilaus porų

valymo ir normaliai, jautriai arba labai jautriai

odai skirtų šepetėlių galvučių galima įsigyti

atskirai.

Nepraleidžia vandens

„Philips VisaPure Essential“ atsparus

vandeniui, todėl jį galima naudoti duše.

Įkrovimo stovas

Stovas elegantiškai papildo klasikinę „Philips

VisaPure Essential“ išvaizdą. Jame galima

laikyti šepetėlį, taip sutaupysite vietos ir leisite

šepetėliui natūraliai išdžiūti. Prijungę „Philips

VisaPure Essential“ prie stovo, galėsite jį

įkrauti per 6 valandas.

Pakartotinai įkraunamas

Visiškai įkrautą „Philips VisaPure Essential“

galima naudoti iki 30 kartų, t. y. 15 dienų

naudojant šepetėlį du kartus per dieną.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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Specifikacijos

Taikymo sritys

Veidas ir kaklas: Skruostai, Krūtinė, Smakras,

Kakta, Kaklas, Nosis

Lengva naudoti

2 greičio nustatymai: Švelnus ir gilus valymas

Akumuliatoriaus indikatoriaus: Šviečianti

piktograma rodo akumuliatoriaus veikimo

trukmę

Belaidė: iki 30 naudojimų neįkrovus

Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas

Laikmatis: Odos srities laikmatis 3 sritims

Stovas: Krovimo ir laikymo stovas

Nepraleidžia vandens: Galima naudoti duše

Pridėti priedai

Šepetėlių galvutės: 2 galvutės problematiškai

odai

Prabangus kelioninis krepšelis

Naudojimo instrukcija: Greitos pradžios

vadovas, Vartotojo vadovas

Stovas: Krovimo ir laikymo stovas

Maitinimo adapteris: 100–240 V adapteris

Maitinimas

Įkrovimo laikas: 6 valandos

Maitinimo sistema: Įkraunama baterija

Veikimo laikas: 30 naudojimų (vienas

naudojimas trunka 1 min.)

Įtampa: 100-240 V

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

Techniniai duomenys

DualMotion

Sukimasis į vieną pusę
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