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Pentru ten expus la poluare

Pentru utilizare zilnică

Înlocuieşte capul o dată la 3
luni

Uşor de înlocuit
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Perie de curăţare antipoluare
Nemiloasă cu poluarea, blândă cu pielea

Îndepărtează până la 100 % particulele de poluare, şterge urmele oraşului de pe

faţa ta. Elimină chiar şi cele mai fine particule poluante, care nu pot fi şterse printr-

o simplă curăţare manuală.

Curăţarea urmelor de poluare

Îndepărtează machiajul şi reziduurile până la de 11 ori mai bine decât mâinile

Buretele îmbogăţit cu cărbune extrage particulele poluante de pe piele

Măreşte absorbţia produselor tale preferate de îngrijire a tenului

Particule poluante extrase şi îndepărtate de pe piele

Uşor de înlocuit

Perie ataşabilă printr-un clic; uşor de instalat şi de scos

Înlocuieşte capul o dată la 3 luni

Tehnologie 5 în 1 a perilor

Tehnologie 5 în 1 a perilor capetelor de periere VisaPure

Perfect concepută pentru igienă optimă



Perie de curăţare antipoluare SC5999/00

Repere

Curăţare de până la 11 ori mai bună

Prin combinaţia sa unică de peri şi buretele

îmbogăţit cu carbon, peria poate îndepărta

până şi cele mai mici particule poluante pentru

curăţare superioară şi totuşi delicată.

Burete îmbogăţit cu cărbune

Cărbunele este bine cunoscut pentru

excelentele sale proprietăţi de absorbţie şi

purificare. Cărbunele din peria noastră este

natural şi provine din lemn de bambus

carbonizat.

Particule poluante îndepărtate de pe piele

Particulele poluante sunt minuscule, însă

reprezintă o mare problemă pentru piele.

Testele clinice au demonstrat că peria noastră

antipoluare îndepărtează cu succes particulele

poluante, chiar şi PM2,5 şi PM10, cele mai

mici particule posibil.

Creşte gradul de absorbţie a cremelor

Curăţarea cu VisaPure te ajută să îndepărtezi

până şi cele mai neînsemnate urme de

machiaj, dar şi celulele de piele moarte şi

lipsite de strălucire. Datorită efectului de

curăţare profundă, produsele tale preferate

pentru îngrijirea pielii, cum ar fi cremele,

serurile şi esenţele, sunt absorbite mai bine de

piele.

Perie ataşabilă printr-un clic

Ataşează şi scoate peria printr-un simplu clic.

Uşor de instalat, capetele noastre de periere

sunt compatibile cu toate modelele VisaPure.

Tehnologie 5 în 1 a perilor

Toate periile VisaPure dispun de o tehnologie

unică 5 în 1 a perilor. Toţi perii sunt lustruiţi de

două ori, iar capetele extrem de moi asigură o

alunecare lină. Perii VisaPure sunt extralungi

pentru un confort absolut al pielii. Pentru a

asigura eficienţa, perii VisaPure sunt mai mici

decât porii, iar peria deasă curăţă mai mulţi

pori într-un singur tratament, conferind o

senzaţie plăcută, catifelată în timpul curăţării.

Materialul perilor este selectat special pentru a

fi rezistent la apă.

Înlocuieşte capul o dată la 3 luni

Pentru rezultate optime, înlocuieşte peria la

fiecare 3 luni. Peria poate fi înlocuită uşor prin

simpla scoatere din dispozitiv.

Concepută pentru igienă optimă

Materialul extrem de fin al perilor tuturor

capetelor de periere VisaPure este un nailon

delicat, special ales. Astfel, capetele de periere

sunt foarte uşor de curăţat şi menţinut în stare

ireproşabilă.

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile,

consumul de energie şi emisiile de CO2. Cum?

Acestea oferă o îmbunătăţire semnificativă a

mediului în unul sau mai multe domenii de

interes Philips Green – eficienţă energetică,

ambalare, substanţe periculoase, greutate,

reciclare şi casare şi fiabilitate pe viaţă.
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Specificaţii

Avantaje

Pentru ten expus la poluare

Uşor de utilizat

Înlocuire recomandată: La fiecare 3 luni

Uşor de curăţat

Se poate utiliza cu produse de curăţare

Compatibilitate

Se poate utiliza cu toate modelele VisaPure

Service

Garanţie: Garanţie 2 ani
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