
 

Rengöringsborste
för normal hy

VisaPure

 
För normal och fet hud

För daglig användning

Byt ut var tredje månad

Lätt att byta

 

SC5990/10 Borsthuvud för normal hy
För ren och mjuk hy

Det normala borsthuvudet är perfekt för normal och fet hy samt en kombination

av olika hudtyper. Borsten har 17 000 mjuka borst, och en unik borstteknik som tar

bort tio gånger fler orenheter och döda hudceller än dina händer samtidigt som

den är skonsam.

Anpassad för normal till fet hud

Borste för normal, blandad och fet hy

Djup, skonsam rengöring

Absorptionen av din favorithudvårdsprodukt ökar

Lätt att byta

Borsthuvud med klickfäste – lätt att sätta på och ta av

Byt ut var tredje månad

5-i-1-borstteknik

Unik sammansättning av borststrån för ansiktsrengöring



Rengöringsborste för normal hy SC5990/10

Funktioner Specifikationer

Normal borste

10 gånger effektivare än rengöring för hand. Tar

bort mer makeuprester, döda hudceller och

smuts som kan täppa till porerna och orsaka

pormaskar. Ökar absorptionen av medel som

krämer och serum.

Ökar absorptionen av krämer

Rengöring med VisaPure innebär borttagning

av mer makeuprester och matta och döda

hudceller. Tack vare djuprengöringseffekten

absorberas dina favorithudvårdsprodukter som

krämer, serum och essenser bättre av huden.

Borststrån för ansiktsrengöring

Alla VisaPure-borstar har den unika 5-i-1-

borsttekniken. Varje borststrå poleras två

gånger och silkeslena ändar säkerställer att de

glider mjukt. VisaPure-borststrån är extra långa

för absolut hudkomfort. För att garantera

effektiviteten är VisaPure-borststråna upp till

tre gånger mindre än dina porer och den täta

borsten når fler porer i en behandling för att ge

en mjuk och lyxig känsla samtidigt som den

rengör. Borstmaterialet är särskilt utvalt för att

vara vattentätt.

Borsthuvud med klickfäste

Klicka bara på eller av borsthuvudet. Våra

borsthuvuden är enkla att sätta på och är

kompatibla med alla VisaPure-modeller.

Byt ut var tredje månad

För bästa resultat bör du byta borsthuvud var

tredje månad. Borsten är lätt att byta ut genom

att bara dra av borsten från enheten.

Kompatibilitet

Använd med alla VisaPure-modeller

Fördelar

Hudtyp: För normal, blandad och fet hy

Lättanvänd

Enkel att rengöra

Vattentät: Kan användas i duschen

Använd med rengöringsprodukt

Byten: Borsthuvud som enkelt klickas på plats

Utbytesrekommendation: Var tredje månad

Service

Garanti: 2 års begränsad garanti

 

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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