
 

Náhradní hlavice s
peelingovým efektem

VisaPure

 
Jemný peeling pokožky

Pro použití každý týden

Vyměňujte každých 6 měsíců

Snadná výměna

 

SC5992/10 Peelingová kartáčková hlavice pro všechny typy

pokožky

Pro čistou a jemnou pokožku

Peelingová kartáčková hlavice jemně odstraňuje odumřelé buňky pokožky.

Jedinečná kombinace kratších i delších štětinek poskytuje hlubší čištění.

Vyvinuto pro jemný, avšak účinný peeling pokožky

Peelingový kartáček pro všechny typy pokožky

Dokonale navrženo pro optimální hygienu

Jemné čištění do hloubky

Zvyšuje absorpci vašich oblíbených výrobků určených pro péči o pokožku

Snadná výměna

Nasazovací hlavice kartáčku. Snadno se nasazuje a sundává.

Vyměňujte každých 6 měsíců

Technologie štětinek 5v1

Unikátní uspořádání vláken kartáčku pro čištění obličeje
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Přednosti Specifikace

Peelingový kartáček

Speciálně navržený tvar štětinek: kratší štětinky

jemně působí peelingovým efektem a delší

štětinky odstraňují odumřelé buňky z pokožky.

Zlepšuje vstřebávání krémů

Při čištění přístrojem VisaPure odstraníte více

zbytků make-upu i oslabených a odumřelých

buněk pokožky. Díky efektu hloubkového

čištění se vaše oblíbené přípravky péče o pleť,

jako jsou krémy, séra a esence, do pokožky

lépe vstřebají.

Vlákna kartáčku pro čištění obličeje

Všechny kartáčky VisaPure nabízí unikátní

technologii vláken 5v1. Každé vlákno je dvakrát

leštěné a jeho hedvábně měkký koneček

zajišťuje hladké klouzání. Vlákna VisaPure jsou

obzvlášť dlouhá pro naprosté pohodlí pokožky.

Vlákna VisaPure jsou až 3× menší než vaše

póry a díky hustému kartáčku se dostanete

během jednoho ošetření k většímu množství

pórů, čímž při čištění dosáhnete

luxusního pocitu jemnosti. Materiál, ze kterého

jsou vlákna vyrobena, je zvlášť vybraný k tomu,

aby byl voděodolný.

Nasazovací hlavice kartáčku

Hlavici kartáčku jednoduše nasaďte nebo

sundejte. Snadné nasazení a kompatibilita

hlavic kartáčku se všemi modely Visapure.

Vyměňujte každých 6 měsíců

Nejlepších výsledků dosáhnete výměnou hlavy

kartáčku každých 6 měsíců. Výměna kartáčku

je snadná, stačí jej ze zařízení jednoduše

vytáhnout.

Navrženo pro optimální hygienu

Hedvábně měkký materiál štětin všech našich

kartáčkových hlav VisaPure je speciálně

vybraný, jemný nylon. To pomáhá zajistit

mimořádně snadné čištění kartáčkových hlav a

zachování svěžesti.

Kompatibilita

Použití se všemi modely VisaPure: Ano

Výhody

Typ pokožky: Pro všechny typy pokožky

Snadné použití

Snadné čištění: Ano

Voděodolný: Lze použít ve sprše

Použití s čisticími přípravky: Ano

Výměna: Nasazovací hlavice kartáčku se

snadným použitím

Doporučená výměna: Každých 6 měsíců

Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez

předchozího varování. Ochranné

známky jsou majetkem Koninklijke

Philips N.V. nebo jejich příslušných

vlastníků.

Datum vydání

2019‑07‑30

Verze: 8.0.1

EAN: 08 71010 36917 85

www.philips.com

http://www.philips.com/

