Disp. de îngrijire a
tenului acasă
VisaPure Advanced
Tehnologie personalizată
DualMotion
Ten sensibil, masaj & ochi
revitalizaţi
3 capete, husă, trusă pentru
depozitare
2 setări de intensitate
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Bucură-te de o piele moale, revitalizată şi
reîmprospătată
Ideal pentru pielea sensibilă şi care se irită uşor
Răsfaţă-te cu un tratament facial în 3 paşi, cu un program personalizat de curăţare
şi de îngrijire care se potriveşte nevoilor pielii fragile. Curăţare delicată pentru o
piele moale şi netedă şi masaj relaxant şi sănătos pentru faţă şi pentru ochi, care
creează o senzaţie de revitalizare şi de reîmprospătare.
Conceput pentru tenul sensibil
Realizată în colaborare cu dermatologi
Pasul 1: Curăţare delicată a pielii
Pasul 2: Masaj de revitalizare
Pasul 3: Ochi revitalizaţi
Curăţare profundă delicată
Cap de periere sensibil inteligent, cu etichetă NFC
Tehnologie personalizată DualMotion cu recunoaştere inteligentă a capului
Măreşte absorbţia produselor tale preferate de îngrijire a tenului
Masaj de revitalizare
Se simte ca atingerea uşoară a 750 de degete pe minut
Dezvoltat împreună cu experţi japonezi în masaj
Fresh Eyes
Program de masare delicată cu 120 de nano-vibraţii pe secundă
Revigorează ochii obosiţi dimineaţa
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Repere
Dezvoltată împreună cu dermatologi
În faza de dezvoltare a periei Intelligent
Sensitive au fost implicaţi dermatologi asiatici
şi europeni, pentru a asigura luarea pe deplin
în considerare a pielii sensibile, care se irită cu
uşurinţă.

Pasul 3: Ochi revitalizaţi

Tehnologie personalizată DualMotion

Programul dedicat DualMotion pentru ochi
revitalizaţi furnizează 120 de nano-vibraţii pe
secundă, pentru un masaj delicat şi revitalizant
în jurul ochilor. Este special conceput pentru
pielea subţire şi sensibilă din jurul ochilor.
Programul pentru ochi revitalizaţi este un
program scurt, de 20 de secunde, deci îl poţi
utiliza rapid în rutina ta zilnică de dimineaţă!

VisaPure Advanced este echipat cu tehnologia
personalizată DualMotion. Fiecare cap aferent
VisaPure va avea nivelurile de rotaţie şi de
vibraţie speciﬁcate. Atât mânerul, cât şi
accesoriile sunt prevăzute cu o etichetă NFC
inovatoare, care asigură recunoaşterea
inteligentă a capului. Aceasta înseamnă că
mânerul recunoaşte capul corespunzător
imediat ce îl ﬁxezi. În acest mod, te poţi bucura
de programe dedicate, care folosesc
tehnologia personalizată DualMotion în funcţie
de beneﬁciul dorit pentru piele.

Pasul 1: Curăţare delicată a pielii

Cu peria sa inteligentă sensibilă pentru
curăţare, VisaPure Advanced curăţă pielea
delicat, lăsând-o ﬁnă şi radiantă. Cei 32.000
de peri, extrem de subţiri, sunt concepuţi
pentru a asigura o experienţă de curăţare
delicată. Mulţumită etichetei NFC din capul de
periere, peria poate ﬁ programată la niveluri
mai mici de rotaţie, de vibraţie şi de durată,
adaptate pielii tale fragile. Bucură-te de
beneﬁciile unui cap de periere personalizat,
care este adaptat nevoilor tale, cu niveluri de
intensitate potrivite pentru pielea ta.
Pasul 2: Masaj de revitalizare

Capul pentru masaj de revitalizare oferă un
masaj revitalizant şi relaxant. Din acest motiv,
relaxează muşchii mici ai feţei şi îți oferă o
experienţă revitalizantă. Face ceea ce mâinile
nu pot face. Este ca şi cum pielea ar ﬁ masată
de 750 de atingeri delicate cu degetul. În afara
efectelor sale relaxante, masajul are o gamă
largă de beneﬁcii pentru pielea ta. Stimulează
ﬂuxul sanguin, ceea ce permite transportul
oxigenului şi al substanţelor nutritive în piele,
oferind îmbunătăţiri semniﬁcative şi un luciu
sănătos pentru textura tenului sensibil.

Program inteligent pentru pielea sensibilă

Creşte gradul de absorbţie a cremelor

Capul de periere sensibil inteligent include o
etichetă NFC. Datorită acesteia, peria dispune
de un program dedicat pentru piele sensibilă,
cu o reducere cu 10% a vitezei de rotaţie, cu
25% a vibraţiilor şi cu 20% a duratei, pentru un
tratament şi mai delicat. Datorită setărilor de
curăţare dedicate pentru zona U şi zona T, vei
constata că dispui de rutina ideală de curăţare
pentru pielea ta sensibilă. Rezultat: o curăţare
mai bună decât cea manuală, dar la fel de
delicată. Bucură-te de beneﬁciile unui cap de
periere adaptat la necesităţile tale, cu niveluri
de intensitate adecvate pentru pielea ta
sensibilă şi fragilă.

Curăţarea cu VisaPure te ajută să îndepărtezi
până şi cele mai neînsemnate urme de
machiaj, dar şi celulele de piele moartă.
Datorită efectului de curăţare profundă,
produsele tale preferate pentru îngrijirea pielii,
cum ar ﬁ cremele, serurile şi esenţele, sunt
absorbite mai bine de piele.

Philips Green Logo
Produsele Philips Green pot reduce costurile,
consumul de energie şi emisiile de CO2. Cum?
Acestea oferă o îmbunătăţire semniﬁcativă a
mediului în unul sau mai multe domenii de
interes Philips Green – eﬁcienţă energetică,
ambalare, substanţe periculoase, greutate,
reciclare şi casare şi ﬁabilitate pe viaţă.
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Speciﬁcaţii
Avantaje
Curăţarea tenului: Peri delicaţi şi program
personalizat pentru ten sensibil, cu niveluri mai
reduse de rotaţii, vibraţii şi durată, pentru
a asigura o acţiune şi mai blândă asupra pielii
delicate
Delicat: La fel de delicat cu pielea ta ca şi
curăţarea manuală
Absorbţie: Îmbunătăţeşte absorbţia produsului
de îngrijire a pielii
Masaj de revitalizare: Este ca şi cum pielea ar
ﬁ masată uşor de 750 de degete pe minut
Microcirculaţia: Îmbunătăţeşte microcirculaţia
pentru un ten mai radiant
Fresh Eyes: Program de masare delicată cu
120 de nano-vibraţii pe secundă
Zone de aplicare
Faţă şi gât: Obraji, Piept, Bărbie, Frunte, Gât,
Nas
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Speciﬁcaţii tehnice
Tehnologie personalizată DualMotion
Trusă de depozitare de lux
Se depozitează şi se usucă igienic: Capetele
se depozitează şi se usucă uşor
Uşor de utilizat
Rezistentă la apă: Poate ﬁ utilizată la duş
Indicator baterie: Pictograma indică durata de
viaţă a bateriei
Uşor în rutina de îngrijire a pielii: Se poate
folosi cu creme
Capete uşor de curăţat: Se curăţă cu apă şi
săpun
Indicatori LED: Setare de intensitate, baterie
descărcată

Articole incluse
Capete de periere: Perie sensibilă inteligentă
Suport: Suport de încărcare şi depozitare
Trusă pentru depozitare
Husă de călătorie
Adaptor de curent electric: Adaptor de 100 240 V
Include capetele: Fresh Eyes, Masaj de
revitalizare
Alimentare
Tensiune: 100-240 V
Sistem de alimentare: Baterie reîncărcabilă
Durată de încărcare: 6 ore
Service
Garanţie: Garanţie 2 ani

