
Gezichtsverzorgingsapparaat
voor thuis

VisaPure Advanced

 
DualMotion-technologie op
maat

Gevoelig, massage en frisse
ogen

3 opzetkoppen, reisetui,
opbergpalet

2 intensiteitsstanden

 

SC5363/10

Voor een zachte, gerevitaliseerde en verfriste

huid

Ideaal voor de gevoelige, snel geïrriteerde huid

Geniet thuis van een gezichtsbehandeling in 3 stappen met een speciaal

reinigings- en verzorgingsprogramma voor de gevoelige huid. Zachte reiniging

voor een zachte en rustige huid, en een ontspannende, gezonde massage voor

het gezicht en de ogen zorgen samen voor een fris, revitaliserend gevoel.

Ontwikkeld voor gevoelige huidtypen

Ontwikkeld in samenwerking met dermatologen

Stap 1: zachte reiniging van de huid

Stap 2: revitaliserende massage

Stap 3: frisse ogen

Diepe, zachte reiniging

Intelligente opzetborstel voor de gevoelige huid met NFC-tag

Aangepaste DualMotion met intelligente opzetkopherkenning

Verbetert de opname van uw favoriete huidverzorgingsproducten

Revitaliserende massage

Voelt als zachte massage door 750 vingertoppen per minuut

Ontwikkeld met behulp van experts in Japanse massage

Frisse ogen

Zacht massageprogramma met 120 nanotrillingen per seconde

Verfrist 's ochtends vermoeide ogen



Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis SC5363/10

Kenmerken

Ontwikkeld in samenwerking met

dermatologen

Bij de ontwikkelingsfase van de intelligente

borstel voor gevoelige huid waren Aziatische

en Europese dermatologen betrokken, zodat er

volledig rekening zou worden gehouden met

de behoeften van de gevoelige, snel

geïrriteerde huid.

Stap 1: zachte reiniging van de huid

VisaPure Advanced met de intelligente

reinigingsborstel voor gevoelige huid reinigt de

huid op een zachte manier, voor een zachte en

stralende huid. De 32.000 ultradunne

borstelharen zijn ontworpen voor een zachte

reiniging. Dankzij een NFC-tag in de

opzetborstel kunnen de rotaties, vibraties en de

duur worden verminderd en afgestemd op uw

gevoelige huid. Profiteer van de voordelen van

een aangepaste opzetborstel die is

afgestemd op uw behoeften, met de

intensiteitsniveaus die geschikt zijn voor uw

huid.

Stap 2: revitaliserende massage

De opzetkop voor revitaliserende massage

zorgt voor een revitaliserende en

ontspannende massage. Hierdoor ontspannen

de kleine spieren in het gezicht, voor een

revitaliserende ervaring. De opzetkop doet

precies wat handen niet kunnen. Het voelt

alsof 750 tikbewegingen van zachte vingers

zachtjes uw huid masseren. Naast de

ontspannende effecten heeft massage een

breed scala van voordelen voor uw huid. Het

proces stimuleert de bloedsomloop, waardoor

zuurstof en voedingsstoffen naar de huid

komen voor een aanzienlijke verbetering en

een gezonde gloed voor uw gevoelige huid.

Stap 3: frisse ogen

Het speciale DualMotion-programma voor

frisse ogen produceert 120 nanotrillingen per

seconde, voor een zachte, revitaliserende

massage rond de ogen. Het is speciaal

ontworpen om mild te zijn voor de dunne en

fijne huid rond de ogen. Het programma voor

frisse ogen is een kort programma van 20

seconden, dus u kunt het snel uitvoeren tijdens

uw dagelijkse ochtendritueel.

Slim programma voor de gevoelige huid

De intelligente opzetborstel voor de gevoelige

huid is voorzien van een NFC-tag. Dankzij dit

label heeft de borstel een speciaal programma

voor de gevoelige huid, met een 10% lagere

rotatiesnelheid, 25% minder vibraties en een

20% kortere behandelingsduur, voor een nog

zachtere behandeling. Dankzij de speciale

reinigingsinstellingen voor de U-zone en de T-

zone weet u zeker dat u de ideale

reinigingsroutine hebt voor uw gevoelige huid.

Resultaat: betere reiniging dan met de handen,

maar net zo zacht. Profiteer van de voordelen

van een aangepaste opzetborstel die is

afgestemd op uw behoeften, met de

intensiteitsniveaus die geschikt zijn voor uw

gevoelige en kwetsbare huid.

Aangepaste DualMotion

VisaPure Advanced is uitgerust met

aangepaste DualMotion-technologie. Elke

opzetkop die wordt geleverd met VisaPure

heeft ingestelde van rotatie- en

vibratieniveaus. Zowel het handvat als de

hulpstukken zijn uitgerust met een innovatieve

NFC-tag voor geavanceerde intelligente

opzetkopherkenning. Dit betekent dat het

handvat na het plaatsen van een opzetkop

deze onmiddellijk herkent. Op deze manier

kunt u genieten van speciale programma's met

aangepaste DualMotion-technologie voor

verschillende soorten huidverzorging.

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Voordelen

Huidreiniging: Fijne borstelharen en een

aangepast programma voor de gevoelige huid

met lagere rotatie- en vibratieniveaus en een

kortere behandelingsduur, om nog zachter te

zijn voor de kwetsbare huid

Mild: Net zo zacht voor uw huid als handmatig

reinigen

Absorptie: Verbetert de opname van uw

huidverzorgingsproduct

Revitaliserende massage: Het voelt alsof uw

huid zacht wordt gemasseerd door 750

vingertoppen per minuut

Microcirculatie: Verbetert de microcirculatie,

voor een stralende huid

Frisse ogen: Zacht massageprogramma met

120 nanotrillingen per seconde

Toepassingsgebieden

Gezicht en hals: Wangen, Borst, Kin,

Voorhoofd, Hals, Neus

Technische specificaties

Aangepaste DualMotion

Luxe opbergpalet

Hygiënisch opbergen en drogen: Voor

eenvoudig opbergen en drogen van de

opzetstukken

Gebruiksgemak

Waterdicht: Kan onder de douche worden

gebruikt

Batterij-indicator: Pictogram geeft de

levensduur van de batterij aan

Gemakkelijk in uw huidverzorgingsroutine:

Kan worden gebruikt in combinatie met

topicals

Eenvoudig schoon te maken opzetkoppen:

Schoonmaken met water en zeep

LED-indicatoren: Intensiteitsstand, batterij

bijna leeg

Meegeleverde artikelen

Opzetborstels: Intelligente borstel voor de

gevoelige huid

Standaard: Oplaad- en opslagstandaard

Opbergpalet

Reisetui

Stroomadapter: 100 - 240 V adapter

Inclusief opzetkoppen: Frisse ogen,

Revitaliserende massage

Vermogen

Voltage: 100 - 240 V

Voedingssysteem: Oplaadbare batterij

Oplaadtijd: 6 uur

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie
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