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Hámlasztó kefefej minden bőrtípushoz
A tiszta és puha bőrért
A hámlasztó kefefej gyengéden eltávolítja az elhalt hámsejteket. A hosszabb és
rövidebb sörték egyedülálló kombinációjának köszönhetően mélyebb tisztítást
tesz lehetővé.
Az elhalt hámsejtek kíméletes, de hatékony eltávolításához
Hámlasztó kefe minden bőrtípushoz
Tökéletesen az optimális higiéniához tervezve
Alapos, gyengéd tisztítás
Növeli a kedvenc bőrápoló termékeinek felszívódását
Könnyen cserélhető
Rápattintható kefefej; könnyű felhelyezés és levétel
6 havonta cserélje
5 az 1-ben kefetechnológia
Az arctisztító kefe sörtéinek egyedülálló kompozíciója
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Fénypontok

Műszaki adatok

Hámlasztókefe
Különleges kialakítású sörték: a rövidebb sörték
gyengéden radíroznak, a hosszabbak pedig
eltávolítják az elhalt hámsejteket.
Fokozza a krémek felszívódását
Ha VisaPure készülékkel tisztítja bőrét, több
sminkmaradványt és elhalt hámsejtet tud
eltávolítani. A mélytisztító hatásnak
köszönhetően kedvenc bőrápoló termékei,
például a krémek, szérumok és esszenciák
jobban beszívódnak a bőrbe.
Az arctisztító kefe sörtéi
A VisaPure kefék egyedülálló 5 az 1-ben
kefetechnológiával rendelkeznek. Minden
egyes sörte kétszer polírozott, így selymesen
puha végeik sima csúszást garantálnak. A
VisaPure sörték extra hosszúak, hogy
gondoskodhassanak bőre abszolút
kényelméről. A hatékonyság biztosítása
érdekében a VisaPure sörték akár 3-szor

kisebbek a pórusoknál, így a sűrű sörékkel
rendelkező kefe egyetlen kezeléssel még több
pórus elérésére képes, ezáltal puha, felemelő
érzést biztosít tisztítás közben. A sörték
kifejezetten vízálló anyagból készülnek.

Kompatibilitás
Minden VisaPure készülékkel használható

Rápattintható kefefej
Egyszerűen pattintsa fel vagy pattintsa le a
kefefejet. A könnyen felhelyezhető kefefejek
minden VisaPure készülékkel kompatibilisek.

Egyszerű használat
Könnyű tisztítás
Vízálló: Zuhanyzóban is használható
Arctisztító készítményekkel történő
használatra
Csere: Könnyen rápattintható kefefej
Csere javasolt gyakorisága: 6 havonta

6 havonta cserélje
A legjobb eredmény érdekében 6 havonta
cserélje a kefét. A kefe cseréje egyszerű: csak
húzza le a kefét a készülékről.

Szerviz
Jótállás: 2 év korlátozott garancia

Az optimális higiéniához tervezve
Az összes VisaPure kefefej selymesen puha
sörtéinek anyaga gondosan megválasztott
ﬁnom nejlon, aminek köszönhetően a kefefejek
rendkívül könnyen tisztán tarthatók.
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Előnyök
Bőrtípus: Minden bőrtípushoz

Philips Green embléma
A Philips Green termékei csökkenthetik a
költségeket, az energiafelhasználást és a
széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen
környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a
Philips Green fókuszterületein energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes
anyagok, tömeg, újrahasznosítás és
selejtezés, megbízható működés a termék
egész élettartama alatt.

