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Hebká, zdravá a svieža pokožka
Zdokonalený spôsob čistenia pleti a starostlivosti o pokožku

Zariadenie na domácu starostlivosť o pleť VisaPure Advanced prinesie do vašej

starostlivosti o pokožku profesionálnu expertízu. Vaša pleť bude hebká, svieža a

zdravšia. Vychutnajte si pocit čistej, jemnej, zdravej a nádherne žiarivej pokožky.

Jednoduché používanie pri starostlivosti o pokožku

Nástavce ľahko vyčistíte teplou vodou a čistiacim prostriedkom

Dokonale navrhnuté na dosiahnutie optimálnej hygieny

Hĺbkové, jemné čistenie

Prispôsobená technológia DualMotion s inteligentným rozpoznávaním nástavcov

Zlepšuje absorpciu vašich obľúbených produktov starostlivosti o pokožku

Revitalizačná masáž

Zlepšuje prekrvenie na dosiahnutie hebkej a zdravej pokožky

Je to ako 750 jemných masážnych dotykov za minútu

Vyvinuté v spolupráci s japonskými expertmi na masáže

Osvieženie očí

Jemný masážny program so 120 nanovibráciami za sekundu

Osviežuje unavené oči po prebudení
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Hlavné prvky

Ľahké čistenie nástavcov

Nástavce sa ľahko čistia. Jednoducho ich

vyčistite pomocou teplej vody a čistiaceho

prostriedku.

Prispôsobená technológia DualMotion

Súčasťou zariadenia VisaPure Advanced je

prispôsobená technológia DualMotion. Každý

nástavec, ktorý je súčasťou zariadenia

VisaPure, má špecifické úrovne otáčania a

vibrácií. Rúčka aj nové príslušenstvo obsahujú

inovatívny štítok NFC, ktorý umožňuje

vylepšené inteligentné rozpoznávanie

nástavcov. Znamená to, že rúčka okamžite

rozpozná konkrétny nástavec ihneď po

nasadení. Týmto spôsobom si môžete užívať

špeciálne programy prispôsobenej technológie

DualMotion a dosiahnuť rôzne výhody

starostlivosti o pokožku.

Zlepší vstrebávanie krému

Čistenie so zariadením VisaPure znamená

odstránenie väčšieho množstva zvyškov

mejkapu a odumretých kožných buniek

a oživenie pokožky. Vďaka efektu hĺbkového

čistenia sa budú vaše obľúbené produkty

starostlivosti o pokožku, ako krémy, séra

a esencie, lepšie vstrebávať do pokožky.

Zlepšuje prekrvenie

Použitím revitalizačnej masážnej hlavy

s prispôsobeným programom DualMotion

zvýšite prekrvenie a oživíte vašu pokožku.

Vďaka tomu bude pokožka prirodzene hebká,

pričom ju zanechá osvieženú a nádherne

žiarivú.

Uvoľňuje svaly

Vďaka elegantnému a funkčnému dizajnu

hlavy s piatimi malými guľôčkami je to ako

750 jemných masážnych dotykov za minútu.

Revitalizačný masážny program trvá 3 minúty,

pričom si masáž tváre môžete vychutnať

niekoľkokrát týždenne.

Vyvinuté s pomocou expertov na masáže

Revitalizačná masážna hlava bola vyvinutá

odborníkmi na japonskú masáž tváre.

Špeciálny program technológie DualMotion je

inšpirovaný najznámejšími svetovými

masážnymi technikami. Masážna technika

zvaná „petrisáž“ je známa po celom svete.

Poskytuje hĺbkovú masáž, ktorá stimuluje

prekrvenie a uvoľňuje svaly, pričom zanecháva

dokonale hebkú a zdravú pokožku.

120 nanovibrácií za sekundu

Špeciálny program DualMotion na osvieženie

očí aktivuje 120 nano-vibrácií za sekundu a

ošetrí okolie očí jemnou, pohodlnou a

osviežujúcou masážou. Je špeciálne navrhnutý

tak, aby svojou jemnosťou nepoškodil tenkú a

jemnú pokožku okolo očí. Krátky program na

osvieženie očí trvá len 30 sekúnd, takže hladko

zapadne do vášho ranného rituálu starostlivosti

o pleť!

Osviežuje unavené oči v priebehu 30 sekúnd

Hlava na osvieženie očí je vyrobená zo

špeciálneho chladivého materiálu so

špeciálnym keramickým povrchom, ktorý ráno

poskytuje unaveným očiam rýchle osvieženie.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Výhody

Osvieženie očí: Jemný masážny program so

120 nanovibráciami za sekundu

Revitalizačná masáž: Ako keby vašu pokožku

každú minútu masírovalo 750 prstov

Čistenie pleti: 10-krát účinnejšie ako ručné

čistenie*

Mikrocirkulácia: Zlepšuje mikrocirkuláciu pre

žiarivejšiu pokožku

Jemnosť: Rovnako jemné k vašej pokožke ako

ručné čistenie*

Peeling: Odstráni viac odumretých buniek

pokožky ako ručné čistenie*

Absorpcia: Zlepšuje absorpciu vami

používaných produktov na starostlivosť o

pokožku

Oblasti aplikácie

Tvár a krk: Líca, Hruď, Brada, Čelo, Krk, Nos

Technické špecifikácie

Dvojsmerná rotácia

Prispôsobená technológia DualMotion

Luxusná odkladacia paleta

Hygienické uloženie a sušenie: Jednoduché

odkladanie a sušenie nadstavcov

Jednoduché používanie

Vodotesný: Vhodné aj na použitie v sprche

Ukazovateľ stavu batérie: Ikona ukazuje stav

batérie

Ľahko zapadne do starostlivosti o pleť: Dá sa

používať všade

Ľahké čistenie nástavcov: Čistenie vodou a

čistiacim prostriedkom

Indikátory LED: Nastavenie intenzity, nabitie

batérie

Pribalené príslušenstvo

Stojan: Stojan na nabíjanie a odkladanie

Odkladacia paleta

Cestovné puzdro

Kefkové nástavce: Kefkový nástavec na

normálnu pokožku

Sieťový adaptér: 100 – 240 V adaptér

Dodáva sa s nadstavcami: Osvieženie očí,

Revitalizačná masáž

Príkon

Napätie: 100 - 240 V

Napájací systém: Nabíjateľná batéria

Čas nabíjania: 6 hodín

Servis

Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

* 10x účinnejšie ako ručné čistenie, no zároveň rovnako

jemné. V porovnaní s ručným odstránením mejkapu.
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