
 

Ansiktsbørste for
ekstra sensitiv hud

 
Bytt børstehode hver tredje
måned

For daglig bruk

For sensitiv og tørr hud

Enkel å bytte

 

SC5993/10

Børstehode for ekstra sensitiv hud og tørr hud

For ren og myk hud

Børsten for ekstra sensitiv hud gir den mest skånsomme rengjøringsopplevelsen

for følsom hud fra Philips. Børsten har lengre og mykere bust som gir skånsom og

effektiv daglig rengjøring for deg med ekstra følsom og tørr hud.

Enkel å manøvrere for områder som er vanskelige å nå

Perfekt størrelse og form, slik at du enkelt kan nå alle områdene i ansiktet

Enkel å bytte

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

Du bør skifte ut børstehodet hver 3. måned for best mulig resultater

Utviklet for ekstra sensitiv og tørr hud

Philips' mykeste buster for svært skånsom rensing

Perfekt designet for optimal hygiene
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Høydepunkter Spesifikasjoner

Tre måneder med ansiktsbehandling

Skift ut børstehodet regelmessig for best

mulige resultater. Børsten er enkel å bytte ut

ved å dra børsten ut av enheten

Bust som renser ansiktet

Med den nye VisaPure Essential-

rengjøringsbørsten for svært sensitiv hud kan

du rense huden på en bedre måte enn med

hendene, samtidig som at den er svært

skånsom mot sensitiv hud. Børsten har en

svært myk bust for en ekstra skånsom rens og

mindre hudirritasjon. Busten er tynnere, lengre

og mer fleksibel, noe som gir mindre

hudfriksjon, en svært myk hud og en mer

skånsom rens. Tuppene på busten har blitt

polert to ganger lengre, slik at du får en svært

skånsom rens for en ren hud som ser sunn ut.

Størrelse og form

Perfekt størrelse og form, slik at du enkelt kan

nå alle områdene i ansiktet

Børstehode som klikkes på plass

Bare klikk på eller klikk av børstehodet.

Børstehodene våre kan enkelt tilpasses og er

kompatible med alle VisaPure-modeller.

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.

Fordeler

Hudtyper: for alle typer hud

Enkel i bruk

Kompatibel med: Philips VisaPure Essential

Erstatning: Børstehode som klikkes enkelt på

plass

Anbefales å byttes ut: Hver tredje 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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