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Usando a cabeça de escovação
Saiba mais sobre como utilizar a cabeça 
de escovação com VisaPure, leia o manual 
do usuário do VisaPure ou acesse  
www.philips.com/support. Você pode 
usar essas cabeças de escovação com 
todos os modelos VisaPure.

Troca
Para obter os melhores resultados, 
recomenda-se trocar a cabeça de 
escovação do seu Philips VisaPure a cada 
três meses, no mínimo. A cabeça de 
escovação esfoliante deve ser trocada a 
cada seis meses.

Comprando cabeças de escovação
As cabeças de escovação de substituição 
estão disponíveis em nosso site  
www.shop.philips.com ou na loja em 
que você comprou o Philips VisaPure. 

 EN 
Using the brush head
For more information about using  
the brush head with VisaPure, read  
the user manual of VisaPure or visit  
www.philips.com/support. 
You can use these brush heads with all 
VisaPure models.

Replacement
For optimal results, we recommend 
replacing the brush head of your  
Philips VisaPure at least every 3 months. 
The exfoliation brush head should be 
replaced every 6 months.

Buying brush heads
Replacement brush heads are available from 
our website www.shop.philips.com/ 
service or from the shop where you 
purchased your Philips VisaPure.  

 PT 
Utilização da cabeça de escova
Para mais informações sobre a utilização 
da cabeça de escova com a VisaPure, 
consulte o manual do utilizador da 
VisaPure ou visite www.philips.com/
support. Pode utilizar estas cabeças de 
escova com todos os modelos Visapure.

Substituição
Para obter os melhores resultados, 
recomendamos a substituição da cabeça 
da escova da sua Philips VisaPure, no 
mínimo, a cada 3 meses. A cabeça da 
escova de esfoliação deve ser substituída 
a cada 6 meses.
Comprar cabeças da escova
As cabeças de escova de substituição 
estão disponíveis no nosso Website  
www.shop.philips.com/service ou na 
loja onde comprou a sua Philips VisaPure. 
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Uso del cabezal de cepillo
Para obtener más información sobre el 
uso del cabezal de cepillo con VisaPure, 
lea el manual de usuario de VisaPure o 
visite www.philips.com/support. 
Puede utilizar estos cabezales de cepillado 
con todos los modelos VisaPure.

Sustitución
Para unos resultados óptimos, 
recomendamos sustituir el cabezal de 
cepillo de su VisaPure de Philips al menos 
cada 3 meses. El cabezal de cepillo 
exfoliante se debe sustituir cada 6 meses.

Compra de cabezales de cepillo
Los cabezales de cepillo de repuesto 
están disponibles en nuestro sitio Web 
www.shop.philips.com/service o en 
la tienda en la que compró su VisaPure 
de Philips. 

SENSITIVE brush head (SC5991)

EXFOLIATION brush head (SC5992)

EXTRA SENSITIVE brush head (SC5993)NORMAL brush head (SC5990)

 DEEP PORE Cleansing brush head (SC5996)

1 Daily cleansing / Limpieza diaria / Limpeza diária / Limpeza diária /                       /

2  Special needs and care / Necesidades y cuidado 
especiales / Necessidades e cuidados especiais /  
Necessidades e cuidados especiais / 

                /

3  Weekly exfoliation / Exfoliación semanal / 
Esfoliação semanal / Esfoliação semanal /

             / 
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Replacement brush heads
Cabezales de recambio
Cabeças de substituição da escova

    
 

Brushhead type Normal (SC5990) Sensitive (SC5991) Extra Sensitive (SC5993) Deep Pore Cleansing (SC5996) Exfoliation (SC5992) 

 EN    Intended use daily cleansing gentle daily cleansing extra gentle daily cleansing daily deep pore cleansing to help 
reduce blackheads

weekly exfoliation to remove dead 
skin cells *

Skin type normal skin, combination skin, oily skin sensitive skin extra sensitive skin or dry skin all skin types all skin types

Replacement after 3 months after 3 months after 3 months after 3 months after 6 months

*Only use this brush head with your daily cleanser, not with an exfoliation product.

Tipo de cabezal de cepillo Normal Sensitive (suave) Extrasensible Limpieza profunda de los 
poros

Exfoliación

 ES  Uso indicado limpieza diaria limpieza suave diaria limpieza extrasuave diaria limpieza profunda de los poros 
diaria para ayudar a reducir los 
puntos negros

exfoliación semanal para eliminar las 
células muertas de la piel*

Tipo de piel piel normal, piel mixta, piel grasa piel sensible piel muy sensible o piel seca todo tipo de piel todo tipo de piel

Sustitución después de 3 meses después de 3 meses después de 3 meses después de 3 meses después de 6 meses

*Utilice este cabezal de cepillo solo con su limpiador diario, no con un producto exfoliante.

Tipo de cabeça da escova Normal Sensitive Extra sensível Limpeza profunda dos poros Esfoliação

 PT Utilização prevista limpeza diária limpeza diária suave limpeza diária extra suave limpeza diária profunda dos poros 
para ajudar a reduzir os pontos 
negros

esfoliação semanal para remover as 
células mortas da pele*

Tipo de pele pele normal, pele mista, pele oleosa pele sensível pele extra sensível ou pele seca todos os tipos de pele todos os tipos de pele

Substituição após 3 meses após 3 meses após 3 meses após 3 meses após 6 meses

* Utilize esta cabeça de escova apenas com o seu produto de limpeza diário, não utilize com um produto esfoliante.

Cabeças de escovação substitutas

    
 

Tipo de cabeça de 
escovação

Normal Sensitive Extra Sensitive Limpeza profunda de poros Esfoliação

 PT-B   Uso destinado limpeza diária limpeza diária suave limpeza diária extrassuave limpeza diária profunda de poros para reduzir 
cravos

esfoliação semanal para remover 
células mortas de pele *

Tipo de pele pele normal, pele mista, pele oleosa pele sensível pele muito sensível ou pele seca todos os tipos de pele todos os tipos de pele

Troca após 3 meses após 3 meses após 3 meses após 3 meses após 6 meses

*Utilize essa cabeça de escovação com o seu produto de limpeza diária; não com um produto para esfoliação.
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