
 

Bardzo delikatna
szczoteczka

 
Wymieniaj co 3 miesiące

Do codziennego użytku

Do skóry wrażliwej i suchej

Łatwa wymiana

 

SC5993/10

Szczoteczka do bardzo wrażliwej i suchej skóry
Czysta i miękka skóra

Bardzo delikatna szczoteczka Philips umożliwia łagodne oczyszczanie wrażliwej skóry. Dłuższe i bardziej

miękkie włosie szczoteczki pozwala na niezwykle delikatne, a jednocześnie skuteczne codzienne mycie bardzo

wrażliwej i suchej skóry.

Łatwe manewrowanie pozwala dotrzeć do trudno dostępnych miejsc

Idealny kształt i wielkość umożliwiają łatwe oczyszczanie całej twarzy

Łatwa wymiana

Główka szczoteczki mocowana na kliknięcie; łatwa do założenia i zdjęcia

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wymieniaj szczoteczkę co trzy miesiące

Zaprojektowana z myślą o bardzo wrażliwej i suchej skórze

Najbardziej miękkie włosie firmy Philips zapewnia wyjątkowo łagodne oczyszczanie

Specjalnie zaprojektowane z myślą o higienie



Bardzo delikatna szczoteczka SC5993/10

Zalety Dane techniczne

3 miesiące pielęgnacji twarzy

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wymieniaj

szczoteczkę regularnie. Szczoteczkę można w

łatwy sposób zdjąć z urządzenia.

Szczoteczka z włosiem do oczyszczania

twarzy

Dzięki bardzo delikatnej szczoteczce VisaPure

Essential oczyścisz twarz lepiej, niż za pomocą

rąk, jednocześnie dbając o swoją

wrażliwą skórę. Szczoteczka ma wyjątkowo

miękkie włosie, które umożliwia łagodne

oczyszczanie bez podrażniania skóry. Włosie

to jest cienkie, dłuższe, bardziej elastyczne i

miękkie w dotyku, co sprawia, że tarcie skóry

jest mniejsze, a oczyszczanie łagodniejsze.

Końcówki włosia są dwukrotnie polerowane,

aby delikatniej przesuwały się po skórze. To

bardzo delikatny sposób na uzyskanie czystej,

zdrowo wyglądającej skóry.

Kształt i wielkość

Idealny kształt i wielkość umożliwiają łatwe

oczyszczanie całej twarzy

Główka szczoteczki mocowana na kliknięcie

Główki szczoteczki można łatwo założyć i

zdjąć. Są zgodne ze wszystkimi modelami

VisaPure, więc nie ma problemu z

dopasowaniem.

Zaprojektowane z myślą o higienie

Niezwykle miękkie włoski szczoteczki składają

się ze specjalnie dobranych, delikatnych

włókien nylonowych, które ułatwiają

czyszczenie oraz zachowanie świeżości.

Cechy:

Typ skóry: do wszystkich typów skóry

Łatwość użytkowania

Zgodność z: Philips VisaPure Essential

Wymiana: Główka szczoteczki mocowana w

łatwy sposób na zatrzask

Zalecenia dotyczące wymiany: Co 3 miesiące

Serwis

Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja

 

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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