
 

Náhradní hlavice pro
velmi citlivou pleť

 
Výměna každé 3 měsíce

Pro každodenní použití

Pro citlivou a suchou pokožku

Snadná výměna

 

SC5993/10

Kartáčková hlavice pro mimořádně citlivou a suchou pokožku

Pro čistou a jemnou pokožku

Mimořádně jemný kartáček Philips přináší nejjemnější zážitek z čištění pro jemnou pokožku. Kartáček se dodává

s delšími a měkčími štětinami pro výjimečně jemné a účinné každodenní čištění, které respektuje potřeby

mimořádně citlivé a suché pokožky.

Díky snadné manipulaci dosáhne na těžko přístupná místa

Dokonalá velikost a tvar, který umožní snadno dosáhnout do všech obtížně přístupných míst

Snadná výměna

Nasazovací hlavice kartáčku. Snadno se nasazuje a sundává.

Pro nejlepší výsledky vyměňujte hlavu kartáčku každé 3 měsíce

Vyvinuto pro mimořádně citlivou pokožku a suchou pokožku

Nejměkčí štětinky Philips pro velmi jemné čištění

Dokonale navrženo pro optimální hygienu



Náhradní hlavice pro velmi citlivou pleť SC5993/10

Přednosti Specifikace

3 měsíce péče o obličej

Nejlepších výsledků čistění dosáhnete

pravidelnou výměnou kartáčku. Výměna

kartáčku je snadná, stačí jej ze zařízení

jednoduše vytáhnout.

Štětinky kartáčku pro čištění obličeje

S novým velmi citlivým čisticím kartáčkem

VisaPure Essential vyčistíte pleť lépe než

rukama a zároveň budete šetrní k vaší citlivé

pokožce. Kartáček má velmi měkké štětinky,

takže čištění je opravdu jemné a pokožka je

méně podrážděná. Štětinky jsou tenké, dlouhé

a ohebné, aby docházelo k menšímu tření

o pokožku a měkkému a jemnějšímu čisticímu

efektu. Konečky štětinek jsou dvakrát déle

leštěny, aby jemně klouzaly po pokožce.

Mimořádně jemná cesta k čisté a zdravě

vypadající pokožce.

Velikost a tvar

Dokonalá velikost a tvar, který umožní snadno

dosáhnout do všech obtížně přístupných míst

Nasazovací hlavice kartáčku

Hlavici kartáčku jednoduše nasaďte nebo

sundejte. Snadné nasazení a kompatibilita

hlavic kartáčku se všemi modely Visapure.

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.

Výhody

Typ pokožky: pro všechny typy pokožky

Snadné použití

Kompatibilní s: Philips VisaPure Essential

Výměna: Zacvakávací hlavice kartáčku

Doporučená výměna: Každé 3 měsíce

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.
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