Pre-salesfolder voor België (2019, mei 24)
Reinigingsborstel voor normale huid
• Voor de normale tot vettige huid
• Voor dagelijks gebruik
• Elke 3 maanden vervangen
• Eenvoudig te vervangen

SC5990/10

Opzetborstel voor de normale huid
Voor schone en zachte huid
De normale opzetborstel is ideaal voor normale, vette en gecombineerde huidtypen. De borstel heeft 17.000 zachte
borstelharen, met een unieke borstelhaartechnologie om met dezelfde zachtheid 10x meer onzuiverheden en dode huidcellen te
verwijderen dan met de hand.
Voordelen

Ontwikkeld voor normale tot vettige huidtypen
• Borstel voor de normale, gecombineerde en vettige huid
• Het perfecte ontwerp voor optimale hygiëne

Diepe, zachte reiniging
• Verbetert de opname van uw favoriete huidverzorgingsproducten

Eenvoudig te vervangen

• Opklikbare opzetborstel; eenvoudig op te zetten en te verwijderen
• Elke 3 maanden vervangen

5-in-1 borstelhaartechnologie
• Unieke samenstelling van gezichtsreinigende borstelharen

VisaPure

Kenmerken
Borstel voor de normale huid
10x effectiever dan reiniging met de hand. Verwijdert meer make-upresten,
dode huidcellen en vuil. Deze kunnen uw poriën verstoppen en mee-eters
veroorzaken. Zorgt voor betere opname van bijvoorbeeld crèmes en serums.
Verbetert de opname van crèmes

om te zorgen voor een zacht, luxueus gevoel. Het materiaal van de
borstelharen is speciaal geselecteerd en is waterbestendig.
Opklikbare opzetborstel
De opzetborstel kan met een eenvoudige klik worden opgezet of verwijderd.
Onze gemakkelijk op te zetten borstels zijn compatibel met alle VisaPuremodellen.
Elke 3 maanden vervangen
Vervang de borstel elke 3 maanden voor de beste resultaten. De borstel is
gemakkelijk te vervangen door de borstel uit het apparaat te trekken.

Reinigen met VisaPure betekent dat u meer make-upresten en doffe en dode
huidcellen verwijdert. Dankzij de diepe reiniging, worden uw favoriete
huidverzorgingsproducten zoals crèmes, serums en essences beter
opgenomen door de huid.

Ontworpen voor optimale hygiëne

Gezichtsreinigende borstelharen
Alle VisaPure-borstels zijn uitgerust met unieke 5-in-1-borstelhaartechnologie.
Elke borstelhaar is twee keer gepolijst om soepel over uw huid te glijden.
VisaPure-borstelharen zijn exra lang voor absoluut comfort voor uw huid.
Visa-Pure-borstelharen zijn tot 3 keer kleiner dan uw poriën om optimaal te
kunnen werken, en dichte borstels bereiken meer poriën in één behandeling

De fluweelzachte borstelhaartjes van al onze VisaPure-opzetborstels zijn
gemaakt van speciale, fijne nylon. Dit zorgt dat de opzetborstels zeer
eenvoudig te reinigen zijn en langer fris blijven.

Specificaties
Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan
zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Compatibiliteit
Te gebruiken met alle
VisaPure-modellen

Ja

Voordelen
Type huid

Voor normale, gecombineerde en
vettige huid

Gebruik met reinigingsproduct
Vervanging
Aangeraden vervanging

Ja
Kan onder de douche worden
gebruikt
Ja
Gemakkelijk opklikbare opzetborstel
Iedere 3 maanden

Service
Garantie

2 jaar beperkte garantie

Afmetingen van de verpakking
Hoogte
Breedte
Diepte

0,02 kg
0,03 kg
08710103589846
1
CN
960329

Binnendoos

Gebruiksgemak
Gemakkelijk schoon
te maken
Waterdicht

Nettogewicht
Brutogewicht
EAN
Aantal producten
Land van herkomst
Harmonised Systemscode

5,30 cm
5,50 cm
5,50 cm

Aantal consumentenverpakkingen
Lengte
Breedte
Hoogte
Brutogewicht
GTIN/EAN

3
17,10 cm
5,90 cm
6,10 cm
0,12 kg
28710103589840

Omdoos
Lengte
Breedte
Hoogte
Brutogewicht
EAN
Aantal consumentenverpakkingen

35,60 cm
25,60 cm
32,90 cm
5,30 kg
18710103589843
120

Wijziging van gegevens voorbehouden
2019, mei 24

VisaPure

Wijziging van gegevens
voorbehouden
2019, mei 24
Versie: 9.0.1
EAN: 08710103589846

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van
Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.
www.philips.com

