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Освежава уморените очи
Прилив на свежест за изморените очи

Главата Свежи очи придава свежест на изморените очи сутрин. Първокласният хладен

материал и персонализираната програма DualMotion създават нежен, комфортен масаж.

Насладете се на 30 секунди свежест и сте готови да започнете деня!

Прилив на свежест сутринта

Прилив на свежест на сутринта за изморени очи

Нежен към фината, деликатна кожа около очите

Нежен към фината, деликатна кожа около очите

Закръглена форма и специално покритие за превъзходно плъзгане

Персонализирана програма на технологията DualMotion

Нежна масажна програма със 120 нано-вибрации в секунда

Лесен за използване и вписване в режима ви за грижа за кожата

Главата се почиства лесно с топла вода и сапун

Може да се използва със и без кремове, серуми и лосиони

Интелигентно разпознаване на глава, приспособена DualMotion

30-минутна програма, 2 настройки на интензивност, двупосочно въртене
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Прилив на свежест

Главата "Свежи очи" е направена от специален

хладен материал с първокласно керамично покритие.

Тя дава незабавни резултати, тъй като охлажда

кожата под очите за секунди, придавайки на

изморените очи прилив на свежест.

Нежна към деликатната кожа

Благодарение на гладкия материал и нежната

програма на DualMotion, главата "Свежи очи" създава

нежно масажиращо изживяване, което е щадящо към

тънката и деликатна кожа около очите.

120 нано-вибрации в секунда

Персонализираната програма DualMotion за свежи

очи използва 120 нановибрации в секунда за нежен,

приятен и съживяващ масаж на зоната около очите.

Тя е специално проектирана да бъде нежна към

тънката и деликатна кожа около очите. Програмата

"Свежи очи" е кратка и продължава само 30 секунди,

така че можете да я използвате бързо в сутрешните

си дейности!

Лесно се вписва в грижите за кожата ви

Лесно се вписва в грижите за кожата ви. Главата

може да се използва с текущите ви продукти и марки

за грижа за кожата, като например кремове, серуми,

масла и есенции. Ако предпочитате, можете също да

я използвате без всякакъв крем.

Лесно почистване

Главата се почиства лесно. Просто я измийте под

чешмата с топла вода и сапун.

Свежи очи за 30 секунди

Персонализираната програма DualMotion за свежи

очи отнема само 30 секунди за бързо освежаване

сутринта. Има 2 настройки на интензивност, които

можете да избирате. Настройка 1 дава масажна

програма само с вибрация с лека интензивност, а

настройка 2 е за програма с малко по-висок

интензитет с въртене и вибрация. Програмата

"Свежи очи" използва двупосочно въртене, за да

може да следва лимфатичния поток на кожата.

Специална форма и материал

Главата "Свежи очи" е със закръглена форма,

проектирана за нежен масаж около очите.

Специалното покритие помага за чудесно плъзгане по

кожата с грижа за деликатните зони. Изпробвана от

над 300 европейски и азиатски жени.

Лесна употреба

Употреба само с: VisaPure Advanced

Лесно почистване

Интелигентно разпознаване на глава

Интелигентни глави

Технически данни

Персонализирана DualMotion

Специално въртене, вибрация

Настройки за интензивност: 2

Продължителност на програмата: 30 секунди

Двупосочно въртене

Върти се наляво и надясно

 

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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