
 

Eksfolieringsbørste

VisaPure

 
Skånsom eksfoliering av huden

For ukentlig bruk

Bytt hver 6. måned

Enkel å bytte

 

SC5992/10 Eksfolierende børstehode for alle hudtyper

For ren og myk hud

Det eksfolierende børstehodet fjerner skånsomt døde hudceller. En unik

kombinasjon av kortere og lengre buster gir dypere rengjøring.

Utviklet for skånsom og effektiv eksfoliering av hud

Eksfolierende børste for alle hudtyper

Perfekt designet for optimal hygiene

Dyptgående og skånsom rengjøring

Øker absorberingen av hudpleieprodukter

Enkel å bytte

Børstehode som klikkes på plass: enkelt å sette på og ta av

Bytt hver 6. måned

5-i-1 børstehårsteknologi

Unik sammensetning av bust som renser ansiktet



Eksfolieringsbørste SC5992/10

Høydepunkter Spesifikasjoner

Eksfolieringsbørste

Busten har en spesialutviklet form. De korteste

bustene eksfolierer huden skånsomt mens de

lengre bustene fjerner døde hudceller.

Øker absorberingen av kremer

Med VisaPure kan du fjerne flere sminkerester

og matte og døde hudceller.

Hudpleieproduktene du liker best, som kremer,

oljer og essenser, absorberes bedre i huden

takket være den dyptgående rensen.

Bust som renser ansiktet

Alle VisaPure-børstene har en unik 5-i-1

børstehårsteknologi. Hver bust er polert to

ganger, og de silkemyke endene sikrer en god

gli. VisaPure-bustene er ekstra lange, noe som

gjør dem svært komfortable mot huden.

VisaPure-bustene er opptil tre ganger mindre

enn porene dine for maksimal effekt, og de

tette børstene dekker flere porer i én

behandling som føles myk og luksuriøs under

ansiktsrensingen. Materialet i børstene er nøye

utvalgt for en vannavstøtende effekt.

Børstehode som klikkes på plass

Bare klikk på eller klikk av børstehodet.

Børstehodene våre kan enkelt tilpasses og er

kompatible med alle VisaPure-modeller.

Bytt hver 6. måned

Skift ut børstehodet hver sjette måned for å

oppnå best mulig resultat. Børsten er enkel å

bytte ut ved at du drar børsten ut av enheten.

Designet for optimal hygiene

Det silkemyke børstematerialet i alle våre

VisaPure-børstehoder er en spesielt utvalgt, fin

nylon. Dette gjør at børstehodene er svært

enkle å rengjøre og holde rene.

Kompatibilitet

Bruk med alle VisaPure-modeller

Fordeler

Hudtyper: For alle hudtyper

Enkel i bruk

Enkel å gjøre ren

Vanntett: Kan brukes i dusjen

Bruk med renseprodukt

Erstatning: Børstehode som klikkes enkelt på

plass

Anbefales å byttes ut: Hver 6. måned

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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