
Sistema facial
doméstico

VisaPure Advanced

 
Tecnologia DualMotion
adaptada

Limpeza, massagem, olhar
fresco

3 escovas, bolsa, estrut. de
arrumação

2 níveis de intensidade

 

SC5370/10

Pele radiante, revitalizada e mais fresca
Limpeza e cuidados da pele avançados

O VisaPure Advanced é um sistema de limpeza facial doméstico que introduz a

experiência profissional na sua rotina de cuidados da pele, deixando-a radiante,

fresca e revitalizada. Consiga uma pele limpa, suave e revitalizada com um brilho

saudável.

Fácil de utilizar e integrar na sua rotina de cuidados da pele

As cabeças são fáceis de limpar com água quente e sabão

Concebido na perfeição para a higiene ideal

Limpeza suave e profunda

DualMotion personalizado com reconhecimento inteligente de cabeças

Aumenta a absorção dos seus produtos favoritos para a pele

Massagem revitalizante

Melhore a circulação sanguínea para revelar uma pele radiante e revitalizada

Sensação de 750 toques suaves de dedos por minuto

Desenvolvido com especialistas em massagem japonesa

Olhar fresco

Programa de massagem suave com 120 nano-vibrações por segundo

Refresca olhos cansados pela manhã
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Destaques

Cabeças fáceis de limpar

As cabeças são fáceis de limpar. Basta lavá-

las à mão com água morna e sabão.

DualMotion personalizado

O VisaPure Advanced está equipado com a

tecnologia DualMotion personalizada. Cada

cabeça fornecida com o VisaPure terá níveis

específicos de rotação e vibração. A pega e os

novos acessórios estão equipados com a

inovadora tecnologia NFC que permite o

reconhecimento inteligente das cabeças. Isto

significa que a pega reconhece imediatamente

a cabeça específica assim que esta é

colocada. Desta forma, pode desfrutar de

programas dedicados da tecnologia

DualMotion personalizada para diferentes

benefícios no cuidado da pele.

Aumenta a absorção de cremes

A limpeza com o VisaPure permite-lhe

remover eficazmente resíduos de

maquilhagem e células mortas da pele. Graças

ao efeito de limpeza profunda, é melhorada a

absorção dos seus produtos favoritos de

cuidados da pele, como cremes, séruns ou

essências.

Melhora a circulação sanguínea

Utilizar a cabeça de massagem revitalizante

com o programa DualMotion personalizado irá

aumentar a circulação sanguínea e dar vida à

sua pele. Isto revela o seu brilho natural,

deixando a pele com uma aparência

revitalizada e com um brilho saudável.

Relaxa os músculos

Graças ao design elegante e funcional da

cabeça com cinco pequenas bolas, é

transmitida uma sensação de 750 toques de

dedos por minuto. O programa de massagem

revitalizante dura 3 minutos e poderá utiliza-lo

várias vezes por semana.

Desenvolvido com especialistas

A cabeça de massagem revitalizante foi

desenvolvida em conjunto com especialistas

em massagem facial japonesa. O programa

DualMotion dedicado foi inspirado por técnicas

de massagem famosas em todo o mundo. A

técnica de massagem denominada

empastamento ("petrissage") é conhecida

mundialmente por fornecer uma massagem

profunda que estimula a circulação sanguínea

e descontrai os músculos, revelando uma pele

extremamente radiante e revitalizada.

120 nano-vibrações por segundo

O programa DualMotion personalizado para

um olhar fresco fornece 120 nano-vibrações

por segundo, para uma massagem suave,

confortável e refrescante à volta dos olhos. Este

foi concebido especialmente para ser suave na

pele fina e delicada à volta dos olhos. O

programa para um olhar fresco é um

programa curto de apenas 30 segundos, para

poder utilizá-lo rapidamente durante o seu

ritual matinal diário!

Refresca olhos cansados em 30 seg.

A cabeça para um olhar fresco é fabricada num

material refrescante especial, com um

revestimento em cerâmica de alta qualidade,

que proporciona aos olhos cansados uma dose

de frescura pela manhã.

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips -

eficiência energética, embalagem, substâncias

perigosas, peso, reciclagem e eliminação e

fiabilidade da vida útil.
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Especificações

Vantagens

Olhar fresco: Programa de massagem suave

com 120 nano-vibrações por segundo

Massagem revitalizante: Sensação de 750

toques de dedos a massajar a sua pele por

minuto

Limpeza da pele: 10X mais eficiente do que a

limpeza com as mãos*

Microcirculação: Melhora a microcirculação

para uma pele mais radiante

Suave: tão suave para a sua pele como a

limpeza com as mãos*

Esfoliação: Elimina mais células mortas da

pele do que a limpeza com as mãos*

Absorção: Melhora a absorção do seu produto

de cuidado da pele

Zonas de aplicação

Rosto e pescoço: Bochechas, Peito, Queixo,

Testa, Pescoço, Nariz

Especificações técnicas

Rotação em dois sentidos

DualMotion personalizado

Estrutura de arrumação luxuosa

Guardar e secar de forma higiénica: Guarde e

seque facilmente as cabeças

Fácil de utilizar

À prova de água: Pode ser utilizado no duche

Indicador de bateria: Ícone indica a carga da

bateria

Simples para rotina de cuidados da pele:

Pode ser utilizado com tópicos

Cabeças fáceis de limpar: Lave com água e

sabão

Indicadores LED: Regulação de intensidade,

bateria fraca

Itens incluídos

Suporte: Suporte de carga e arrumação

Estrutura de arrumação

Bolsa de viagem

Cabeças de escova: Cabeça de escova para

pele normal

Adaptador de corrente: Transformador de 100

- 240 V

Cabeças incluídas: Olhar fresco, Massagem

revitalizante

Potência

Voltagem: 100-240 V

Alimentação: Bateria recarregável

Tempo de carga: 6 horas

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia limitada

* É 10x mais eficiente do que a limpeza com as mãos, mas

igualmente suave. Em comparação com a remoção de

maquilhagem efectuada com as mãos.
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