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DualMotion

Tryb delikatny, masaż i odśwież.
oczu

3 szczoteczki, etui, paletka

2 ustawienia intensywności

 

SC5363/10 Odsłoń gładką, zrewitalizowaną i odświeżoną

skórę
Idealny produkt do wrażliwej skóry łatwo ulegającej

podrażnieniom

Ciesz się 3-stopniową pielęgnacją twarzy ze spersonalizowanym programem

oczyszczania i ochrony, który doskonale pasuje do delikatnej skóry. Łagodne

oczyszczanie pozwala uzyskać gładką skórę bez podrażnień, a zdrowy i

relaksujący masaż twarzy i okolic oczu — zrewitalizowany i odświeżony wygląd.

Stworzona do różnych typów skóry wrażliwej

Produkt opracowany we współpracy z dermatologami

Krok 1: Delikatne oczyszczanie skóry

Krok 2: Masaż rewitalizujący

Krok 3: Odświeżanie oczu

Głębokie, łagodne oczyszczanie

Inteligentna i delikatna szczoteczka ze znacznikiem NFC

Spersonalizowana technologia DualMotion z intelig. rozpoznawaniem końcówek

Lepsze wchłanianie produktów do pielęgnacji skóry

Masaż rewitalizujący

To jak delikatny masaż skóry przez 750 opuszków palców na minutę

Opracowane z udziałem japońskich specjalistów w dziedzinie masażu

Odświeżone oczy

Program delikatnego masażu — 120 nanodrgań na sekundę

Poranne odświeżanie zmęczonych oczu
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Zalety

Opracowano we współpracy z dermatologami

Aby w pełni sprostać potrzebom cery delikatnej

ze skłonnością do podrażnień, w proces

opracowywania inteligentnej i delikatnej

szczoteczki został zaangażowany zespół

dermatologów z Azji i Europy.

Krok 1: Delikatne oczyszczanie skóry

VisaPure Advanced z delikatną i inteligentną

szczoteczką do oczyszczania czyści skórę,

nadając jej miękkość i blask. Dzięki 32 tys.

bardzo cienkich włosków oczyszczanie jest

niezwykle delikatne. Znacznik NFC w główce

szczoteczki umożliwia zaprogramowanie

niższych obrotów, wibracji i czasu trwania w

celu dostosowania ich do wrażliwej skóry.

Poczuj korzyści, jakie daje dostosowanie

intensywności ruchu szczoteczki do

indywidualnych potrzeb Twojej skóry.

Krok 2: Masaż rewitalizujący

Końcówka do masażu rewitalizującego

zapewnia rewitalizujący i relaksujący masaż.

Rozluźnia on drobne mięśnie twarzy oraz

zapewnia poczucie rewitalizacji. Końcówka robi

to, czego nie są w stanie zrobić dłonie. Uczucie

jest takie, jakby 750 palców delikatnym

dotykiem masowało skórę. Masaż to jednak nie

tylko odprężający efekt — wpływa on też

korzystnie na skórę na wiele innych sposobów.

Stymuluje krążenie krwi,

która dostarcza skórze tlen i składniki

odżywcze. Dzięki temu wrażliwa cera staje się

bardziej promienna i zdrowsza.

Krok 3: Odświeżanie oczu

Specjalny program DualMotion do

odświeżania oczu zapewnia 120 nanodrgań na

sekundę i umożliwia delikatny, rewitalizujący

masaż wokół oczu. Opracowano go z myślą o

cienkiej i delikatnej skórze wokół oczu.

Program do odświeżania oczu trwa zaledwie

20 sekund, więc można go używać codziennie

rano!

Inteligentny program do skóry wrażliwej

Inteligentna i delikatna szczoteczka jest

wyposażona w znacznik NFC. Dzięki temu

szczoteczka ma dedykowany program do skóry

wrażliwej, w którym prędkość obrotów jest

niższa o 10%, poziom wibracji mniejszy o 25%,

a czas trwania krótszy o 20% — wszystko po

to, aby zabiegi były jeszcze bardziej delikatne.

Dedykowane ustawienia oczyszczania dla

strefy U i strefy T są idealne do skóry

wrażliwej. Efekt? Skuteczniejsze działanie niż

w przypadku oczyszczania dłońmi, a

jednocześnie równie delikatne. Poczuj

korzyści, jakie daje dostosowanie

intensywności ruchu szczoteczki do

indywidualnych potrzeb Twojej wrażliwej skóry.

Spersonalizowana technologia DualMotion

Urządzenie VisaPure Advanced jest

wyposażone w spersonalizowaną technologię

DualMotion. Każda końcówka przeznaczona do

urządzenia VisaPure będzie posiadała

określony poziom drgań i obrotów. Zarówno

uchwyt, jak i nasadki mają innowacyjny

znacznik NFC, który pozwala na

zaawansowane inteligentne rozpoznawanie

końcówek. Oznacza to, że uchwyt zaraz po

podłączeniu rozpoznaje daną końcówkę. W ten

sposób podczas pielęgnacji skóry można

cieszyć się dedykowanymi programami

korzystającymi ze spersonalizowanej

technologii DualMotion.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

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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Dane techniczne

Cechy:

Oczyszczanie skóry: Delikatne włosie i

specjalny program do skóry wrażliwej o

mniejszej prędkości obrotów, niższym

poziomie wibracji i krótszym czasie trwania —

wszystko po to, aby zapewnić jeszcze większą

delikatność wrażliwej skórze

Delikatność: Równie łagodne dla skóry jak

oczyszczanie ręczne

Wchłanianie: Lepsze wchłanianie produktów

do pielęgnacji skóry

Masaż rewitalizujący: To jak masaż skóry

przez 750 opuszków palców na minutę

Mikrocyrkulacja: Lepsza mikrocyrkulacja

pozwalająca uzyskać efekt promiennej skóry

Odświeżone oczy: Program delikatnego

masażu — 120 nanodrgań na sekundę

Obszary zastosowania

Twarz i szyja: Policzki, Klatka piersiowa,

Podbródek, Czoło, Kark, Nos

Dane techniczne

Spersonalizowana technologia DualMotion

Elegancka paletka do przechowywania

Higieniczne przechowywanie i suszenie:

Łatwe przechowywanie i suszenie końcówek

Łatwa obsługa

Produkt wodoodporny: Możliwość użytkowania

pod prysznicem

Wskaźnik akumulatora: Ikona informuje o

stanie naładowania akumulatora

Łatwa codzienna pielęgnacja skóry: Można

używać z aktualnie stosowanymi kosmetykami

Łatwe czyszczenie szczoteczek: Czyszczenie

przy użyciu wody i mydła

Wskaźniki LED: Ustawienie intensywności,

niski poziom akumulatora

Elementy zestawu

Główki szczoteczki: Inteligentna i delikatna

szczoteczka

Podstawa: Podstawka do ładowania i

przechowywania

Paleta do przechowywania

Etui podróżne

Zasilacz: Zasilacz 100–240 V

Końcówki w zestawie: Odświeżone oczy,

Masaż rewitalizujący

Moc

Napięcie: 100–240 V

Zasilanie: Akumulator

Czas ładowania: 6 godzin

Serwis

Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja
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