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Felfrissíti a fáradt szemet
Felfrissülés a fáradt szemnek

A szemfelfrissítő fej gondoskodik a fáradt szem reggeli felfrissüléséről. A prémium

minőségű, hűvös anyag és a testreszabott DualMotion program gyengéd és

kényelmes masszázzsal kényeztet. 30 másodperc felfrissülés, és már kezdheti is a

napot!

Reggeli felfrissülés

A fáradt szemek reggeli felfrissülése

Gyengéd a szem körüli vékony, finom bőrhöz

Gyengéd a szem körüli vékony, finom bőrhöz

Lekerekített forma és speciális bevonat a nagyszerű siklás érdekében

A DualMotion technológiára épülő, testreszabott program

Lágy masszírozó program, percenként 120 nano impulzussal

Egyszerű a használata, könnyen beilleszthető a bőrápolási rutinba

A fej meleg vízzel és szappannal könnyen tisztítható

Krémekkel, szérumokkal, testápolókkal vagy azok nélkül is használható

Intelligens fejforma-felismerés, személyre szabott DualMotion

30 másodperces program, 2 intenzitási beállítás, kétirányú forgás
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Fénypontok Műszaki adatok

Felfrissülés

A szemfelfrissítő fej speciális hűvös anyagból,

prémium minőségű kerámia bevonattal készült.

Azonnali eredményt biztosít, mivel néhány

másodperc alatt lehűti a szem alatt lévő bőrt,

és felfrissíti a fáradt szemet.

Gyengéd az érzékeny bőrhöz

A sima alapanyagnak és a DualMotion

gyengéd programjának köszönhetően a

szemfelfrissítő fej gyengéd masszírozó

élményt nyújt, mely figyelembe veszi az

arcbőr és a szem körüli érzékeny bőr

minőségét.

120 nano impulzus másodpercenként

A DualMotion testre szabott Felfrissült szem

programja másodpercenként 120 nano rezgést

bocsát ki, a szemek környékének lágy,

kényelmes és frissítő masszírozása érdekében.

Kifejezetten a szemek körüli vékony, lágy bőr

kényeztetésére lett kialakítva. A Felfrissült

szem program egy rövid, 30 másodperces

program, tehát gyorsan beiktatható a napi

reggeli rutinműveletek közé!

Egyszerűen használható a napi rutinban

Könnyen beilleszthető a napi bőrápolási

rutinba. A fej használható a meglévő bőrápoló

termékekkel és márkákkal, pl. krémekkel és

szérumokkal, olajokkal és esszenciákkal, vagy

ha jobban szereti, akkor azok nélkül.

Könnyű tisztítás

A fej könnyen tisztítható. Egyszerűen tisztítsa

meg meleg vízzel és szappannal a

mosogatóban.

30 másodperc a szemek felfrissítéséhez

A DualMotion testreszabott Felfrissült szem

programja reggel mindössze 30 másodpercet

vesz igénybe a gyors felfrissüléshez. 2

intenzitási beállítás közül választhat. Az 1.

beállítás enyhe intenzitású, csak rezgéses

masszírozó programot, míg a 2. beállítás

forgásos és rezgéses programot kínál. A

Felfrissült szem program kétirányú forgást

használ a bőr nyirokrendszeri áramlásának

követéséhez.

Speciális forma és alapanyag

A szemfelfrissítő fej lekerekített formájú, hogy a

szem környékét gyengéden masszírozhassa. A

speciális bevonatnak köszönhetően

nagyszerűen siklik a bőrön, figyelembe véve a

bőr érzékenységét. Több mint 300 európai és

ázsiai nővel tesztelték.

Egyszerű használat

Csak a következőkkel használható:: VisaPure

Advanced

Könnyű tisztítás

Intelligens fejforma-felismerés

Intelligens tisztítófejek

Műszaki adatok

Testre szabott DualMotion

Dedikált forgás, rezgés

Állítható intenzitás: 2

A program időtartama: 30 másodperc

Kétféle forgás

Balra és jobbra forog

 

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips Green fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és

selejtezés, megbízható működés a termék

egész élettartama alatt.
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