
 

 

Philips VisaPure Advanced
Precisieborstel

Voor nauwkeurige reiniging
Voor dagelijks gebruik
Elke 3 maanden vervangen
Eenvoudig te vervangen

SC6017/00
Precisieopzetborstel

Voor schone en zachte huid
Precisieborstel: uniek ontwerp om moeilijk bereikbare plaatsen te reinigen, zoals rond de 
neus.

Ontworpen om de lastigste plekjes te kunnen bereiken
• Ontworpen om vergrote poriën rond de neus en kin te reinigen
• Alleen aangepaste instellingen bij gebruik met VisaPure Advanced

Diepe, zachte reiniging
• Intelligente precisieopzetborstel met NFC-tag
• Verbetert de opname van uw favoriete huidverzorgingsproducten

Eenvoudig te vervangen
• Gemakkelijk opklikbare opzetborstel
• Elke 3 maanden vervangen

5-in-1 borstelhaartechnologie
• Unieke samenstelling van gezichtsreinigende borstelharen



 Precisieborstel
Deze borstel is specifiek ontworpen om de vergrote 
poriën rond de neus en kin te reinigen. Vanwege de 
kleinere vorm kan de precisieborstel onzuiverheden 
rond de neus verwijderen die andere opzetborstels 
mogelijk missen.

Slim, nauwkeurig programma voor de 
huid
De intelligente precisieopzetborstel heeft een NFC-
tag. Hierdoor heeft de borstel een speciaal 
nauwkeurig programma met geoptimaliseerde 
instellingen voor het reinigen van moeilijk bereikbare 
plekken, zoals rond de neus.

Verbetert de opname van crèmes
Reinigen met VisaPure betekent dat u meer make-
upresten en doffe en dode huidcellen verwijdert. 
Dankzij de diepe reiniging, worden uw favoriete 
huidverzorgingsproducten zoals crèmes, serums en 
essences beter opgenomen door de huid.

Voor VisaPure Advanced
Nieuw programma speciaal voor de A-zone (neus en 
kin), alleen voor gebruik met VisaPure Advanced.

Gezichtsreinigende borstelharen
Alle VisaPure-borstels zijn uitgerust met unieke 5-in-
1-borstelhaartechnologie. Elke borstelhaar is twee 
keer gepolijst om soepel over uw huid te glijden. 
VisaPure-borstelharen zijn exra lang voor absoluut 
comfort voor uw huid. Visa-Pure-borstelharen zijn 
tot 3 keer kleiner dan uw poriën om optimaal te 
kunnen werken, en dichte borstels bereiken meer 
poriën in één behandeling om te zorgen voor een 
zacht, luxueus gevoel. Het materiaal van de 
borstelharen is speciaal geselecteerd en is 
waterbestendig.

Opklikbare opzetborstel
Gemakkelijk op te zetten en compatibel met alle 
VisaPure-modellen. Aangepast programma alleen te 
gebruiken met VisaPure Advanced.

Elke 3 maanden vervangen
Vervang de borstel elke 3 maanden voor de beste 
resultaten. De borstel is gemakkelijk te vervangen 
door de borstel uit het apparaat te trekken.
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Compatibiliteit
• Gebruiken met VisaPure Advanced

Voordelen
• Type huid: Voor alle huidtypen
• Afmeting en vorm: Kleine afmeting en vorm, 

perfect om eenvoudig de kleine gebieden rond de 
neus te bereiken.

Intelligente opzetborstel
• Opzetborstel met NFC-tag

Gebruiksgemak
• Gemakkelijk schoon te maken
• Waterdicht: Kan onder de douche worden 

gebruikt
• Gebruik met reinigingsproduct
• Vervanging: Gemakkelijk opklikbare opzetborstel
• Aangeraden vervanging: Iedere 3 maanden

Service
• Garantie: 2 jaar beperkte garantie
•

Specificaties
Precisieborstel
Voor nauwkeurige reiniging Voor dagelijks gebruik, Elke 3 maanden vervangen, Eenvoudig te vervangen
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