
 

Escova esfoliante

VisaPure

 
Esfolia a pele suavemente

Para utilização semanal

Substituir a cada 6 meses

Fácil de substituir

 

SC5992/10 Cabeça da escova para esfoliação de todos os

tipos de pele

Para pele limpa e macia

A cabeça da escova para esfoliação remove suavemente as células mortas e

baças da pele. Uma combinação única de cerdas mais curtas e mais compridas

fornece uma limpeza mais profunda.

Desenvolvida para esfoliar de forma suave mas eficaz

Escova de esfoliação para todos os tipos de pele

Concebido na perfeição para a higiene ideal

Limpeza suave e profunda

Aumenta a absorção dos seus produtos favoritos para a pele

Fácil de substituir

Cabeça de escova de encaixe; fácil de colocar e retirar

Substituir a cada 6 meses

Tecnologia de cerdas 5 em 1

Composição única das cerdas da escova de limpeza do rosto



Escova esfoliante SC5992/10

Destaques Especificações

Escova de esfoliação

As cerdas têm um formato especial: as cerdas

mais curtas esfoliam suavemente enquanto as

mais longas eliminam as células mortas de

pele.

Aumenta a absorção de cremes

A limpeza com o VisaPure remove eficazmente

os resíduos de maquilhagem e as células

mortas e baças da pele. Através desta limpeza

profunda, os seus produtos favoritos de

cuidados da pele, como cremes, séruns e

essências, são melhor absorvidos pela pele.

Cerdas da escova de limpeza do rosto

Todas as escovas VisaPure possuem uma

tecnologia de cerdas exclusiva 5 em 1. Cada

cerda é polida duas vezes e as pontas sedosas

asseguram um deslizar suave. As cerdas

VisaPure são extra longas para um conforto

total da pele. Para garantir a eficácia, as

cerdas VisaPure são até 3x mais pequenas do

que os seus poros e a sua densidade permite

alcançar mais poros num só tratamento para

lhe proporcionar uma sensação de suavidade

e glamour durante a limpeza. O material das

cerdas foi especialmente seleccionado para

ser resistente à água.

Cabeça de escova de encaixe

Encaixe ou desencaixe a cabeça da escova

com facilidade. De encaixe fácil, as nossas

cabeças de escova são compatíveis com todos

os modelos Visapure.

Substituir a cada 6 meses

Para obter os melhores resultados, substitua a

escova a cada 6 meses. A escova é fácil de

substituir, bastando puxá-la do dispositivo.

Concebido para uma higiene perfeita

O material das cerdas macias e sedosas das

cabeças de todas as nossas escovas VisaPure

é um nylon delicado e especialmente

selecionado. Isto ajuda a garantir que é

extremamente fácil limpar as cabeças das

escovas e manter a sua frescura.

Compatibilidade

Compatível com todos os modelos VisaPure

Vantagens

Tipo de pele: Para todos os tipos de pele

Fácil de utilizar

Fácil de limpar

À prova de água: Pode ser utilizado no duche

Utilização com um produto de limpeza para

rosto

Substituição: Cabeça de escova de encaixe

fácil

Substituição recomendada: A cada 6 meses

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia limitada

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa

ou em várias das vertentes ecológicas da

Philips - eficiência energética, embalagem,

substâncias perigosas, peso, reciclagem e

eliminação e fiabilidade da vida útil.
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