
 

Pórusok mélytisztítására
szolgáló kefe

 
3 havonta cserélje

Mindennapos használatra

Minden bőrtípusra

Könnyen cserélhető

 

SC5996/10

Kefefej a pórusok mélytisztításához
A tiszta és puha bőrért

A pórusok mélytisztítására szolgáló kefe mélyen tisztítja a pórusokat. Mérsékli a mitesszerek kialakulását, és a

pórusok láthatóságának csökkentésére lett kifejlesztve. Megfelelően kíméletes a mindennapos használatra.

Könnyen irányítható, a nehezen elérhető területekhez

Tökéletes méret és forma, az arc minden részének elérése érdekében

Könnyen cserélhető

Rápattintható kefefej; könnyű felhelyezés és levétel

A legjobb eredmény érdekében 3 havonta cserélje a kefét

Minden bőrtípusra kifejlesztve

Egyedülálló sörtekombináció a mélytisztító hatásért



Pórusok mélytisztítására szolgáló kefe SC5996/10

Fénypontok Műszaki adatok

Mély pórusokhoz kifejlesztett kefesörték

A mély pórusokhoz kifejlesztett kefe

egyedülálló módon ötvözi a vastagabb és

vékonyabb szálú sörtéket. A vékony sörték

behatolnak a pórusok mélyére, és alaposan

megtisztítják azokat, míg a vastagabb sörték

eltávolítják a szennyeződéseket. A kefe a nagy

fokú tisztítás érdekében 20 000 db, a

pórusaitól kisebb sörtéből áll. Egy egyszerű

mód a tisztításra és szennyeződésmentes,

egészséges kinézetű bőr elérésére.

3 hónapnyi arcápolási használatra

A legjobb eredmény érdekében rendszeresen

cserélje a kefét. A kefe cseréje egyszerű: csak

húzza le a kefét a készülékről

Méret és forma

Tökéletes méret és forma, az arc minden

részének elérése érdekében

Rápattintható kefefej

Egyszerűen pattintsa fel vagy pattintsa le a

kefefejet. A könnyen felhelyezhető kefefejek

minden VisaPure készülékkel kompatibilisek.

Előnyök

Bőrtípus: minden bőrtípushoz

Egyszerű használat

Kompatibilitás:: Philips VisaPure Essential

Csere: Rápattintható kefefej

Csere javasolt gyakorisága: 3 havonta

Szerviz

Jótállás: 2 év korlátozott garancia

 

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips Green fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és

selejtezés, megbízható működés a termék

egész élettartama alatt.
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