
 

Perie de curăţare pentru
tenul extrem de sensibil

 
Înlocuieşte o dată la 3 luni

Pentru utilizare zilnică

Pentru tenul sensibil şi uscat

Uşor de înlocuit

 

SC5993/10

Cap de periere pentru ten extrem de sensibil şi ten uscat
Pentru ten curat şi catifelat

Peria pentru ten extrem de sensibil oferă cea mai blândă experienţă de curăţare de la Philips pentru piele

delicată. Peria este prevăzută cu peri mai lungi şi mai moi, pentru o curăţare zilnică foarte delicată şi totodată

eficientă, protejând pielea extrem de sensibilă şi uscată.

Uşor de manevrat pentru a te concentra pe zonele greu accesibile

Dimensiune şi formă perfecte pentru a ajunge cu uşurinţă la toate zonele feţei

Uşor de înlocuit

Perie ataşabilă printr-un clic; uşor de instalat şi de scos

Pentru rezultate optime, înlocuieşte peria la fiecare 3 luni

Conceput pentru tenul uscat şi cel extrem de sensibil

Cei mai moi peri Philips pentru curăţare ultra delicată

Perfect concepută pentru igienă optimă



Perie de curăţare pentru tenul extrem de sensibil SC5993/10

Repere Specificaţii

3 luni utilizare pt. îngrijirea tenului

Înlocuieşte peria periodic pentru cele mai bune

rezultate de curăţare. Peria este uşor de

înlocuit prin simpla scoatere din dispozitiv

Peri pentru curăţarea tenului

Cu noua perie de curăţare extrem de sensibilă

VisaPure Essential îţi poţi curăţa tenul mai

bine decât manual, fiind extrem de delicată cu

pielea sensibilă. Peria este prevăzută cu peri

foarte moi, oferind o experienţă de curăţare

foarte delicată, cu mai puţine iritaţii ale pielii.

Perii sunt subţiri, mai lungi şi mai flexibili,

asigurând astfel o frecare mai mică pe piele,

senzaţie de catifelare şi efect de curăţare mai

delicat. Capetele perilor au fost lustruite de 2

ori mai mult pentru o alunecare mai delicată

pe piele. O metodă foarte delicată pentru o

piele curată şi cu aspect sănătos.

Dimensiune şi formă

Dimensiune şi formă perfecte pentru a ajunge

cu uşurinţă la toate zonele feţei

Perie ataşabilă printr-un clic

Ataşează şi scoate peria printr-un simplu clic.

Uşor de instalat, capetele noastre de periere

sunt compatibile cu toate modelele VisaPure.

Concepută pentru igienă optimă

Materialul extrem de fin al perilor tuturor

capetelor de periere VisaPure este un nailon

delicat, special ales. Astfel, capetele de periere

sunt foarte uşor de curăţat şi menţinut în stare

ireproşabilă.

Avantaje

Tip de piele: pentru toate tipurile de piele

Uşor de utilizat

Compatibil cu: Philips VisaPure Essential

Înlocuire: Cap de periere cu aplicare rapidă

Înlocuire recomandată: La fiecare 3 luni

Service

Garanţie: Garanţie 2 ani

 

Philips Green Logo

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii de focalizare ecologice Philips –

eficienţă energetică, ambalare, substanţe

periculoase, greutate, reciclare şi casare şi

fiabilitate pe viaţă.
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