
 

Náhradná hlavica pre
hĺbkové čistenie pórov

 
Vymeňte každé 3 mesiace

Na každodenné používanie

Všetky typy pokožky

Jednoduchá výmena

 

SC5996/10

Kefkový nástavec s efektom hĺbkového čistenia pórov
Pre čistú a jemnú pokožku

Kefkový nástavec s efektom hĺbkového čistenia pórov čistí póry do hĺbky. Pomáha potláčať vznik čiernych

bodiek a znižuje viditeľnosť pórov. Je dostatočne jemný na každodenné používanie.

Ľahká manipulácia na presné vyčistenie ťažko dostupných miest

Ideálna veľkosť a tvar na dosiahnutie do všetkých oblastí tváre

Jednoduchá výmena

Nasúvateľný kefkový nástavec sa ľahko nasadzuje aj odpája

Pre dokonalý výsledok meňte kefku každé 3 mesiace

Je určený pre všetky typy pleti

Jedinečná kompozícia vlákien na hĺbkové čistenie pórov

Dokonale navrhnuté na dosiahnutie optimálnej hygieny



Náhradná hlavica pre hĺbkové čistenie pórov SC5996/10

Hlavné prvky Technické údaje

Kefkové vlákna na hĺbkové čistenie pórov

Táto kefka na hĺbkové čistenie pórov obsahuje

jedinečnú kombináciu hrubších a tenších

vlákien. Tenké vlákna sa dostanú k pórom a

dôkladne ich vyčistia a hrubšie vlákna

odstránia nečistoty. Kefka sa skladá z 20 000

vlákien menších než vaše póry, vďaka čomu

neprekonateľne čistí. Bez problémov sa ňou

dostanete aj na ťažko dostupné miesta okolo

nosa. Jednoduché čistenie a zdravo vyzerajúca

pokožka bez nečistôt.

3 mesiace starostlivosti o pokožku

Pre dosiahnutie dokonalých výsledkov kefku

pravidelne vymieňajte. Pri výmene kefku

jednoducho vytiahnite zo zariadenia

Veľkosť a tvar

Ideálna veľkosť a tvar na dosiahnutie do

všetkých oblastí tváre

Ľahko nasaditeľný kefkový nástavec

Kefkový nástavec môžete jednoducho nasadiť

aj odpojiť. Naše kefkové nástavce sa ľahko

nasadzujú a sú kompatibilné so všetkými

modelmi VisaPure.

Navrhnuté na dosiahnutie optimálnej hygieny

Hodvábne jemný materiál vlákien všetkých

našich kefkových nadstavcov VisaPure je

špeciálne vyberaný jemný nylon. Tento

materiál prispieva k úplne jednoduchému

čisteniu kefkových nadstavcov a udržaniu ich

sviežosti.

Výhody

Typ pokožky: pre všetky typy pokožky

Jednoduché používanie

Kompatibilné s: Philips VisaPure Essential

Náhradné: Kefkový nástavec s ľahkým

nasadením

Odporúčaná výmena: Každé 3 mesiace

Servis

Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

 

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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