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„Precision Brush“ šepetėlio galvutė
Švariai ir švelniai odai

Preciziškas šepetėlis yra unikalus ir sukurtas sunkiai pasiekiamoms vietoms, tokioms kaip aplink nosį, valyti.

Sukurtas sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti

Sukurtas padidėjusios poroms aplink nosį ir smakrą valyti

Individualiai pritaikyti nustatymai tik naudojant su „VisaPure Advanced“

Gilus švelnus valymas

Išmani preciziško šepetėlio galvutė su NFC žyma

Padeda geriau įsigerti mėgstamiems odos priežiūros produktams

Lengvai keičiamas

Lengvai tvirtinama šepetėlio galvutė

Keiskite kas 3 mėnesius

„Penki viename“ šerelių technologija

Unikali veido valymo šepetėlio šerelių struktūra
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Ypatybės Specifikacijos

„Precision Brush“ šepetėlis

Šis šepetėlis specialiai sukurtas padidėjusios

poroms aplink nosį ir smakrą valyti. Jo forma

mažesnė, todėl preciziškas šepetėlis pašalina

nešvarumus aplink nosį, kuriuos kitų šepetėlių

galvutės gali palikti.

Išmanioji „precision skin“ programa

Išmani preciziškam valymui skirta šepetėlio

galvutė turi NFC žymą. Dėl to šepetėlis turi jam

skirtą „precision skin“ programą su sunkiai

pasiekiamoms vietoms, tokioms kaip aplink

nosį, valyti skirtais optimaliais nustatymais.

Padeda geriau įsigerti kremams

Valant „VisaPure“ pašalinama daugiau

makiažo likučių, pažeistos ir negyvos odos

ląstelių. Dėl giluminio valymo jūsų mėgstami

veido priežiūros produktai, pvz., kremai,

serumai ir esencijos, įsigeria į odą dar geriau.

Skirta „VisaPure Advanced“

A sričiai (nosiai ir smakrui) skirta nauja,

individualiai pritaikyta programa; tik naudojant

su „VisaPure Advanced“.

Veido valymo šepetėlio šereliai

Visi „VisaPure“ šepetėliai pasižymi unikalia

„penki viename“ šerelių technologija.

Kiekvienas šerelis nugludintas dukart, o šilko

švelnumo galiukai užtikrina glotnų slydimą.

„VisaPure“ šereliai yra itin ilgi, kad jaustumėte

neabejotiną odos komfortą. Siekiant užtikrinti

veiksmingumą, „VisaPure“ šereliai yra iki 3

kartų mažesni nei poros, o tankus šepetėlis

pasiekia daugiau porų vienu valymu, kad

valymas būtų švelnus ir malonus. Šerelių

medžiaga, pasižyminti atsparumu vandeniui,

parinkta specialiai.

Įstatoma šepetėlio galvutė

Lengvai uždedama ir suderinama su visais

„VisaPure“ modeliais. Individualiai pritaikoma

programa tik naudojant su „VisaPure

Advanced“.

Keiskite kas 3 mėnesius

Siekdami geriausių rezultatų keiskite šepetėlį

kas 3 mėnesius. Šepetėlį lengva pakeisti

tiesiog ištraukiant jį iš prietaiso.

Suderinamumas

Naudokite su „VisaPure Advanced“

Nauda

Odos tipas: Visų tipų odai

Dydis ir forma: Mažas dydis ir forma, idealu

norint lengvai pasiekti nedidelius plotus

aplink nosį.

Išmani šepetėlio galvutė

Šepetėlio galvutė su NFC žyma

Lengva naudoti

Lengva valyti

Nepraleidžia vandens: Galima naudoti duše

Naudoti su valymo produktu

Pakeitimas: Lengvai tvirtinama šepetėlio

galvutė

Rekomenduojama keisti: Kas 3 mėnesius

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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