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psze usuwanie sebum niż w przypadku ręcznego oczyszczania

czoteczka VisaPure Anti-Blemish została opracowana z myślą o dwóch etapach poprzedzających 
jawienie się wyprysków: redukuje nadmiar sebum i usuwa martwe komórki naskórka, które 
głyby zablokować pory. Jest skuteczniejsza niż ręczne oczyszczanie.

Szczoteczki do oczyszczania cery ze skłonnością do wyprysków
• Cienkie, długie włosie oczyszcza pory i jest skuteczniejsze niż oczyszczanie dłońmi
• Nylonowe włosie pochłania małą ilość wody
• Produkt wystarczająco delikatny do oczyszczania cery ze skłonnością do wyprysków i 

niedoskonałości

Bardzo łagodne działanie; produktu można używać 2 razy dziennie
• Ustawienia umożliwiające łagodne i głębokie oczyszczanie
• 1-minutowy program (zegar) dla całej twarzy

Gładsza i bardziej miękka skóra po zabiegu
• Philips VisaPure jest wyposażona w dodatkowe szczoteczki

Z łatwością wprowadzisz do swoich codziennych zabiegów
• Urządzenia Philips VisaPure Essential można używać pod prysznicem
• Po umieszczeniu szczoteczki Philips VisaPure Essential w podstawce następuje jej ładowanie
• 6 godzin ładowania daje 30 minut działania bezprzewodowego



 Efektywne i delikatne oczyszczanie

Szczoteczka VisaPure Anti-Blemish jest 
wyposażona w cienkie i długie włosie, które 
lepiej oczyszcza pory, redukując nadmiar 
sebum oraz usuwając martwe komórki 
naskórka — pozwala to uniknąć zablokowania 
porów.

Higieniczne szybkoschnące włosie
Opracowując szczoteczkę Anti-Blemish, 
skupiliśmy się na zniwelowaniu efektu działania 
szkodliwych bakterii. Współpracowaliśmy z 
renomowanymi dermatologami i ekspertami w 
dziedzinie bakterii, dzięki czemu udało nam się 
stworzyć szczoteczkę, która pochłania małą 
ilość wody i szybko schnie, hamując rozwój 
bakterii.

Wiedza zaczerpnięta od dermatologów

Aby w pełni sprostać potrzebom cery ze 
skłonnością do wyprysków i niedoskonałości, 
w proces opracowywania szczoteczki Anti-
Blemish został zaangażowany zespół lekarzy i 
dermatologów.

2 ustawienia prędkości

Szczoteczka Philips VisaPure Essential oferuje 2 
ustawienia prędkości. Prędkość pierwsza to 
ustawienie umożliwiające łagodne 
oczyszczanie. Prędkość druga to ustawienie 
wykorzystywane do komfortowego, 
głębokiego i intensywnego oczyszczania skóry.

Inteligentny zegar dla różnych partii 
skóry

Twarz można podzielić na trzy strefy: strefę T, 
lewy policzek i prawy policzek. Za pomocą 
krótkiej przerwy szczoteczka Philips VisaPure 
Essential sugeruje zmianę obszaru skóry po 
20 sekundach oczyszczania. Pełen program 
trwa 1 minutę, po upływie której szczoteczka 
Philips VisaPure Essential automatycznie się 
wyłącza, aby zapobiec niepotrzebnemu 
przedłużaniu zabiegu.

Dodatkowe główki szczoteczki

Zestaw Philips VisaPure Anti-Blemish zawiera 
2 szczoteczki do cery z niedoskonałościami. 
Szczoteczki normalne, delikatne, bardzo 

delikatne, złuszczające oraz przeznaczone do 
głębokiego oczyszczania porów są dostępne 
osobno.

Produkt wodoodporny

Szczoteczka Philips VisaPure Essential jest 
wodoodporna, więc można z niej z łatwością 
korzystać pod prysznicem.

Podstawka ładująca
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 szczoteczki Philips VisaPure 
Essential trwa 6 godzin.

Zielone logo firmy Philips.
„Zielone” produkty firmy Philips 
zapewniają niższe zużycie energii i 
mniejszą emisję 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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Obszary zastosowania
• Twarz i szyja: Policzki, Klatka piersiowa, 

Podbródek, Czoło, Kark, Nos

Łatwa obsługa
• 2 ustawienia prędkości: Łagodne i głębokie 

oczyszczanie
• Wskaźnik akumulatora: Podświetlana ikona 

informuje o stanie naładowania akumulatora
• Sieć bezprzewodowa: Do 30 użyć bez potrzeby 

ponownego ładowania
• Uchwyt: Wąska, ergonomiczna konstrukcja
• Zegar: Zegar dla 3 różnych partii skóry
• Podstawa: Podstawka do ładowania i 

przechowywania
• Produkt wodoodporny: Możliwość użytkowania 

pod prysznicem

Elementy zestawu
• Główki szczoteczki: 2 szczot. do cery z 

niedoskonałościami
• Eleganckie etui podróżne
• 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

Dane techniczne
• DualMotion
• Jednokierunkowy ruch rotacyjny
•
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