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Szczoteczka do 
oczyszczania skóry z 
zanieczyszczeń

Do skóry narażonej na 

zanieczyszczenia

Do codziennego użytku
Wymieniaj co 3 miesiące
Łatwa wymiana
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Szczoteczka do oczyszczania skóry z zanieczyszczeń
Bezwzględna dla zanieczyszczeń, delikatna dla skóry
Urządzenie usuwa do 100% zanieczyszczeń, na jakie jest narażona skóra w warunkach 
miejskich. Nawet najdrobniejsze cząsteczki zanieczyszczeń, które oparłyby się 
oczyszczaniu dłońmi, przestają stanowić problem.

Oczyszczanie skóry z zanieczyszczeń
• Usuwa makijaż i zabrudzenia do 11 razy lepiej niż oczyszczanie dłońmi
• Gąbka nasączona węglem wyciąga ze skóry zanieczyszczenia
• Lepsze wchłanianie produktów do pielęgnacji skóry
• Cząsteczki zanieczyszczeń są wyciągane i usuwane ze skóry

Łatwa wymiana
• Główka szczoteczki mocowana na kliknięcie; łatwa do założenia i zdjęcia
• Wymieniaj co 3 miesiące

Technologia włosia 5 w 1
• Technologia włosia 5 w 1 główek szczoteczki VisaPure



 Do 11 razy lepsze oczyszczanie

Dzięki wyjątkowemu połączeniu włosia i gąbki 
nasączonej węglem szczoteczka jest w stanie 
usunąć nawet najmniejsze cząsteczki 
zanieczyszczeń i zapewnić doskonałe 
czyszczenie, a jednocześnie jest bardzo 
delikatna.

Gąbka nasączona węglem

Węgiel ma doskonałe właściwości 
pochłaniające i oczyszczające. Ten w naszej 
szczoteczce jest naturalny i pochodzi ze 
zwęglonego drewna bambusowego.

Usuwanie zanieczyszczeń ze skóry

Cząsteczki zanieczyszczeń są małe, ale są 
dużym problemem dla skóry. Testy kliniczne 
pokazują, że nasza szczoteczka do oczyszczania 

skóry skutecznie usuwa cząsteczki 
zanieczyszczeń, nawet PM2.5 i PM10, które są 
najmniejszymi, jakie istnieją.

Lepsze wchłanianie kremów

Oczyszczanie skóry za pomocą urządzenia 
VisaPure skutkuje efektywniejszym usuwaniem 
pozostałości makijażu i martwych komórek 
naskórka. Efekt głębokiego oczyszczania 
sprawia, że Twoje ulubione produkty do 
pielęgnacji skóry, takie jak kremy, balsamy i 
olejki, są lepiej wchłaniane.

Główka szczoteczki mocowana na 
kliknięcie

Główki szczoteczki można łatwo założyć i 
zdjąć. Są zgodne ze wszystkimi modelami 
VisaPure, więc nie ma problemu z 
dopasowaniem.

Technologia włosia 5 w 1

We wszystkich szczoteczkach VisaPure 
zastosowano unikalną technologię włosia 5 w 
1. Każde włókno jest dwukrotnie polerowane i 
ma miękkie zakończenie, które zapewnia gładki 
poślizg. Włosie VisaPure jest wyjątkowo 
długie, przez co gwarantuje maksymalny 
komfort skóry. Grubość włosia VisaPure jest 
mniejsza niż szerokość porów skóry, dzięki 
czemu oczyszczanie staje się bardziej 
efektywne. Dodatkowo jego wysoka gęstość 
pozwala oczyścić większą liczbę porów jednym 
ruchem, maksymalizując komfort użytkowania. 
Włosie wykonano także ze specjalnie 
dobranego materiału, który zapewnia jego 
wodoodporność.

Wymieniaj co 3 miesiące
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy co trzy 
miesiące wymieniać główkę szczoteczki, którą 
można w prosty sposób zdjąć z urządzenia.

Zielone logo firmy Philips
„Zielone” produkty firmy Philips 
zapewniają niższe zużycie energii i 
redukcję emisji dwutlenku węgla. Jak? 
Oferują one znacznie lepsze rozwiązania 
środowiskowe w jednym lub kilku 
obszarach ekologicznych firmy Philips: 
wydajności energetycznej, opakowaniu, 
wykorzystaniu niebezpiecznych substancji, 
wadze, recyklingu i wyrzucaniu zużytych 
produktów oraz trwałości.
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Zalety
Szczoteczka do oczyszczania skóry z zanieczyszczeń
Do skóry narażonej na zanieczyszczenia Do codziennego użytku, Wymieniaj co 3 miesiące, Łatwa wymiana
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Cechy:
• Do skóry narażonej na zanieczyszczenia

Łatwa obsługa
• Zalecenia dotyczące wymiany: Co 3 miesiące
• Łatwe czyszczenie
• Do stosowania z produktem do oczyszczania

Zgodność
• Do stosowania ze wszystkimi modelami VisaPure

Serwis
• Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja
•
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