
 

Четка за почистване на

порите в дълбочина

 
Сменяйте на всеки 3 месеца

За ежедневна употреба

Всички типове кожа

Лесна смяна

 

SC5996/10

Глава на четка с ефект на дълбоко почистване на порите
За чиста и мека кожа

Четката за дълбоко почистване на порите почиства в дълбочина. Тя допринася за намаляването на черните точки и е

проектирана да свива порите. Достатъчно нежна за ежедневна употреба.

Лесно маневриране и фокусиране върху трудно достъпните места

Идеални размери и форма за лесно достигане до всички зони на лицето

Лесна смяна

Глава на четката се поставя с щракване; лесна за поставяне и снемане

За най-добри резултати, сменяйте четката на всеки 3 месеца

Разработена за всички типове кожа

Уникален състав на косъмчетата за дълбоко почистване на порите

Идеално проектирани за оптимална хигиена
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Косъмчета на четката за дълбоко почистване на

порите

Косъмчетата на четката за дълбоко почистване на

пори комбинира по уникален начин по-дебели и по-

тънки косми. Тънките косми достигат порите и ги

почистват щателно, докато по-дебелите косми

изчеткват мръсотията. Четката съдържа 20 000

косъма, които са с по-малък размер от порите ви, за

да постигнат несравнима чистота. Лесният път към

чиста и здрава кожа, без нечистотии.

3 месеца употреба за грижа за лицето

Сменяйте четката редовно за най-добри резултати

от почистването. Четката се сменя лесно, като

просто я издърпате от устройството

Размер и форма

Идеални размери и форма за лесно достигане до

всички зони на лицето

Система за поставяне на главата с щракване

Просто поставяте или премахвате главата на четката

с щракване. Лесни за настройване, главите на нашата

четка са съвместими с всички модели Visapure.

Проектирани за оптимална хигиена

Коприненомекият материал на косъмчетата на всички

наши глави за четки VisaPure е специално подбран

деликатен найлон. Това спомага за изключително

лесното почистване на главите за четки и запазването

им свежи.

Предимства

Тип на кожата: за всички типове кожа

Лесна употреба

Съвместим с: Philips VisaPure Essential

Резервни части: Поставяне на главата с щракване

Препоръчителна подмяна: На всеки 3 месеца

Сервиз

Гаранция: 2 години ограничена гаранция

 

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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