
 

 

Philips VisaPure Advanced
Urządzenie do domowej 
pielęgn. twarzy

Specjalna technologia DualMotion

Oczyszczanie, masaż, odświeżanie 
oczu
3 szczoteczki, etui, paletka
2 ustawienia intensywności
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Promienna, zrewitalizowana i odświeżona skóra
Zaawansowane oczyszczanie i pielęgnacja skóry
VisaPure Advanced to urządzenie do domowej pielęgnacji twarzy, dzięki któremu można 
korzystać z profesjonalnych rozwiązań w codziennej pielęgnacji skóry. Twoja cera będzie 
promienna, odświeżona i zrewitalizowana. Ciesz się oczyszczoną, miękką skórą o zdrowym blasku.

Produkt łatwy w użyciu — do regularnej pielęgnacji skóry
• Szczoteczki można łatwo wyczyścić wodą i mydłem

Głębokie, łagodne oczyszczanie
• Spersonalizowana technologia DualMotion z intelig. rozpoznawaniem końcówek
• Lepsze wchłanianie produktów do pielęgnacji skóry

Masaż rewitalizujący
• Promienna i zrewitalizowana cera dzięki lepszej mikrocyrkulacji krwi
• 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



 Łatwe czyszczenie szczoteczek
Końcówki są łatwe w czyszczeniu. Można je 
myć przy użyciu mydła i ciepłej wody.

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 nowe nasadki posiadają 
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.

Lepsze wchłanianie kremów

Oczyszczając skórę za pomocą urządzenia 
VisaPure, można skuteczniej usuwać 
pozostałości makijażu, martwe komórki 
naskórka i inne zanieczyszczenia. Dzięki 
efektowi głębokiego oczyszczania Twoje 
ulubione produkty do pielęgnacji skóry, takie 
jak kremy, balsamy i olejki, są lepiej wchłaniane.

Poprawa krążenia krwi

Dzięki korzystaniu ze spersonalizowanego 
programu DualMotion, oferowanego przez 
końcówkę do masażu rewitalizującego, 
mikrocyrkulacja krwi ulegnie poprawie, a 
Twoja skóra odżyje. Skóra stanie się naturalnie 
promienna, zrewitalizowana i pełna zdrowego 
blasku.

Odprężenie mięśni

Dzięki eleganckiej i funkcjonalnej konstrukcji 
końcówki, składającej się z 5 niewielkich kulek, 
doświadcza się wrażenia delikatnego dotyku 
750 opuszków palców w każdej minucie. 
Program masażu rewitalizującego trwa trzy 
minuty i pozwala korzystać z profesjonalnego 
masażu twarzy nawet kilka razy w tygodniu.

Opracowane z udziałem ekspertów

Końcówka do masażu rewitalizującego została 
opracowana z udziałem japońskich 
specjalistów w dziedzinie masażu twarzy. 
Inspiracją dla dedykowanego programu 

wykorzystującego technologię DualMotion są 
znane na całym świecie techniki masażu. 
Technika masażu zwana Petrissage polega na 
głębokim masażu mającym na celu 
stymulowanie krążenia krwi i rozluźnienie 
mięśni. Pozostawia ona skórę promienną i 
zrewitalizowaną.

120 nanodrgań na sekundę

Spersonalizowany program DualMotion do 
odświeżania oczu zapewnia 120 nanodrgań na 
sekundę i umożliwia delikatny, przyjemny 
masaż rewitalizujący. Program ten został 
opracowany z myślą o cienkiej i delikatnej 
skórze wokół oczu. Trwa zaledwie 30 sekund, 
dzięki czemu można z łatwością korzystać z 
niego każdego dnia!

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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Zalety
• Odświeżone oczy: Program delikatnego masażu — 

120 nanodrgań na sekundę
• Masaż rewitalizujący: To jak masaż skóry przez 750 

opuszków palców na minutę
• Oczyszczanie skóry: 10x większa skuteczność niż 

w przypadku ręcznego oczyszczania*
• Mikrocyrkulacja: Lepsza mikrocyrkulacja 

pozwalająca uzyskać efekt promiennej skóry
• Delikatność: Oczyszczanie z użyciem szczoteczki 

jest równie łagodne jak oczyszczanie ręczne*
• Złuszczanie naskórka: Usuwanie większej ilości 

martwych komórek skóry niż podczas ręcznego 
oczyszczania*

• Wchłanianie: Lepsze wchłanianie produktów do 
pielęgnacji skóry

Obszary zastosowania
• Twarz i szyja: Policzki, Klatka piersiowa, 

Podbródek, Czoło, Kark, Nos

Dane techniczne
• Dwukierunkowe obracanie
• 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
• Podstawa: Podstawka do ładowania i 

przechowywania
• Paleta do przechowywania
• Etui podróżne
• Główki szczoteczki: Szczoteczka normalna
• 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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* Działanie 10 razy skuteczniejsze niż w przypadku oczyszczania 
dłońmi*, ale równie delikatne. W porównaniu z ręcznym zmywaniem 
makijażu.
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