
 

Opzetborstel voor de
extra gevoelige huid

 
Verwissel elke 3 maanden

Voor dagelijks gebruik

Gevoelige en droge huid

Eenvoudig te vervangen

 

SC5993/10

Opzetborstel voor de extra gevoelige en droge huid.
Voor schone en zachte huid

Met deze Philips-opzetborstel zorgt u voor een milde reiniging van de gevoelige huid. De borstel heeft langere

en zachtere borstelharen voor extra zachte maar doeltreffende dagelijkse reiniging van de extra gevoelige en

droge huid.

Eenvoudige reiniging van moeilijk bereikbare plekjes

Perfecte afmeting en vorm, gemakkelijk om alle gezichtsgebieden te bereiken

Eenvoudig te vervangen

Gemakkelijk op te zetten en compatibel met Philips VisaPure Essential

Vervang de borstel iedere drie maanden voor optimale resultaten

Ontwikkeld voor de extra gevoelige en droge huid.

De zachtste borstelharen van Philips voor ultrazachte reiniging



Opzetborstel voor de extra gevoelige huid SC5993/10

Kenmerken Specificaties

Voor drie maanden gezichtsverzorging

Vervang de borstel regelmatig voor de beste

reinigingsresultaten. De borstel is gemakkelijk

te vervangen door de borstel uit het apparaat te

trekken.

Gezichtsreinigende borstelharen

Met de nieuwe VisaPure Essential-borstel voor

de extra gevoelige huid reinigt u uw huid beter

dan met de hand en zorgt u goed voor uw

gevoelige huid. De borstel heeft ultrazachte

borstelharen voor een extra zachte reiniging

met minder huidirritatie. De borstelharen zijn

dun, langer en flexibeler, wat zorgt voor minder

wrijving op de huid en een glad resultaat. De

uiteinden van de borstelharen zijn twee keer zo

lang gepolijst, zodat ze soepeler over de huid

glijden. Zo krijgt u eenvoudig een schone en

gezonde huid.

Afmeting en vorm

Perfecte afmeting en vorm, gemakkelijk om

alle gezichtsgebieden te bereiken

Opklikbare opzetborstel

Gemakkelijk op te zetten en alleen compatibel

met Philips VisaPure Essential.

Voordelen

Type huid: voor alle huidsoorten

Gebruiksgemak

Compatibel met: Philips VisaPure Essential

Vervanging: Opklikbare opzetborstel

Aangeraden vervanging: Iedere 3 maanden

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

 

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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