
 

 

Philips VisaPure
Borstel voor een grondige 
reiniging van de poriën

Diepe reiniging van de poriën
Voor dagelijks gebruik
Elke 3 maanden vervangen
Eenvoudig te vervangen
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pzetborstel voor diepe reiniging van de poriën

oor schone en zachte huid
 opzetborstel voor intensieve reiniging reinigt tot diep in de poriën. Het speciale design 
t ultradunne borstelharen die kleiner zijn dan uw poriën verwijdert mee-eters en 

rmindert de zichtbaarheid van poriën.

Ontwikkeld voor alle huidtypen met grotere poriën
• Borstel voor intensieve reiniging voor alle huidtypen

Diepe, zachte reiniging
• Verbetert de opname van uw favoriete huidverzorgingsproducten

Eenvoudig te vervangen
• Opklikbare opzetborstel; eenvoudig op te zetten en te verwijderen
• Elke 3 maanden vervangen

5-in-1 borstelhaartechnologie
• Unieke samenstelling van gezichtsreinigende borstelharen



 Deep pore-borstel
Opzetborstel voor intensieve reiniging vermindert 
en voorkomt zichtbare poriën en mee-eters. De 
opzetborstel heeft een unieke combinatie van 
dikkere en dunnere borstelharen. De dunne 
borstelharen bereiken de poriën en reinigen deze 
grondig, terwijl de dikke borstelharen vuil wegvegen. 
Voorkomt en vermindert de zichtbaarheid van de 
poriën voor 9 van de 10 vrouwen.*

Verbetert de opname van crèmes
Reinigen met VisaPure betekent dat u meer make-
upresten en doffe en dode huidcellen verwijdert. 
Dankzij de diepe reiniging, worden uw favoriete 
huidverzorgingsproducten zoals crèmes, serums en 
essences beter opgenomen door de huid.

Gezichtsreinigende borstelharen
Alle VisaPure-borstels zijn uitgerust met unieke 5-in-
1-borstelhaartechnologie. Elke borstelhaar is twee 
keer gepolijst om soepel over uw huid te glijden. 
VisaPure-borstelharen zijn exra lang voor absoluut 
comfort voor uw huid. Visa-Pure-borstelharen zijn 
tot 3 keer kleiner dan uw poriën om optimaal te 
kunnen werken, en dichte borstels bereiken meer 
poriën in één behandeling om te zorgen voor een 
zacht, luxueus gevoel. Het materiaal van de 
borstelharen is speciaal geselecteerd en is 
waterbestendig.

Opklikbare opzetborstel
De opzetborstel kan met een eenvoudige klik 
worden opgezet of verwijderd. Onze gemakkelijk op 
te zetten borstels zijn compatibel met alle VisaPure-
modellen.

Elke 3 maanden vervangen
Vervang de borstel elke 3 maanden voor de beste 
resultaten. De borstel is gemakkelijk te vervangen 
door de borstel uit het apparaat te trekken.
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Kenmerken

* Op basis van een test met de opzetborstel voor intensieve reiniging 
in Korea (2014)
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Compatibiliteit
• Te gebruiken met alle VisaPure-modellen

Voordelen
• Type huid: Voor alle huidtypen met grotere poriën

Gebruiksgemak
• Gemakkelijk schoon te maken

• Waterdicht: Kan onder de douche worden 
gebruikt

• Gebruik met reinigingsproduct
• Vervanging: Gemakkelijk opklikbare opzetborstel
• Aangeraden vervanging: Iedere 3 maanden

Service
• Garantie: 2 jaar beperkte garantie
•

Specificaties
Borstel voor een grondige reiniging van de poriën
Diepe reiniging van de poriën Voor dagelijks gebruik, Elke 3 maanden vervangen, Eenvoudig te vervangen

http://www.philips.com

