
 

Extra érzékeny
tisztítókefe

 
3 havonta cserélje

Mindennapos használatra

Érzékeny és száraz bőrre

Könnyen cserélhető

 

SC5993/10

Nagyon érzékeny és száraz bőrre tervezett kefefej.
A tiszta és puha bőrért

A nagyon érzékeny bőrre kifejlesztett kefe a Philips legkíméletesebb tisztítási élményét nyújtja az érzékeny bőr

számára. A kefe hosszabb, puhább sörtékkel rendelkezik az extra gyengéd, mégis hatékony mindennapos

tisztítás érdekében, miközben a nagyon érzékeny és száraz bőr igényeit is szem előtt tartja.

Könnyen irányítható, a nehezen elérhető területekhez

Tökéletes méret és forma, az arc minden részének elérése érdekében

Könnyen cserélhető

Rápattintható kefefej; könnyű felhelyezés és levétel

A legjobb eredmény érdekében 3 havonta cserélje a kefét

Nagyon érzékeny és száraz bőrre kifejlesztve

A Philips legpuhább sörtéi a lehető leggyengédebb tisztításhoz



Extra érzékeny tisztítókefe SC5993/10

Fénypontok Műszaki adatok

3 hónapnyi arcápolási használatra

A legjobb eredmény érdekében rendszeresen

cserélje a kefét. A kefe cseréje egyszerű: csak

húzza le a kefét a készülékről

Az arctisztító kefe sörtéi

Az új Extra érzékeny VisaPure Essential

tisztítókefével hatékonyabban megtisztíthatja a

bőrét, mint kézzel, miközben különösen

kíméletes az érzékeny bőréhez. A kefe

rendkívül puha sörtékkel rendelkezik a kevésbé

bőrirritáló, extra gyengéd tisztítás érdekében. A

sörték vékonyak, hosszúak és rugalmasak,

ezáltal biztosítva a bőrre kifejtett kisebb

súrlódást a nagyon puha érzet és gyengéd

tisztító hatás érdekében. A sörték végét 2-szer

annyi ideig políroztuk a bőrön való

gyengédebb áramlás érdekében. A tiszta és

egészséges megjelenésű bőr elérésének

különösen kíméletes módja.

Méret és forma

Tökéletes méret és forma, az arc minden

részének elérése érdekében

Rápattintható kefefej

Egyszerűen pattintsa fel vagy pattintsa le a

kefefejet. A könnyen felhelyezhető kefefejek

minden VisaPure készülékkel kompatibilisek.

Előnyök

Bőrtípus: minden bőrtípushoz

Egyszerű használat

Kompatibilitás:: Philips VisaPure Essential

Csere: Rápattintható kefefej

Csere javasolt gyakorisága: 3 havonta

Szerviz

Jótállás: 2 év korlátozott garancia

 

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.
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