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Atsigavusios akys

Išmanioji galvutė

 
SC6040/00

Atgaivina pavargusias akis
Gaivumo gūsis pavargusioms akims

Akis atgaivinanti galvutė suteikia pavargusioms akims gaivumo gūsį ryte. Vėsi

aukščiausios kokybės medžiaga ir pritaikyta programa „DualMotion“ užtikrina

švelnų raminamą masažą. Pasimėgaukite 30 sekundžių trunkančiu gaivumu ir

pradėkite naują dieną!

Gaivumo gūsis ryte

Rytinis gaivumo gūsis pavargusioms akims

Švelnus plonai ir jautriai paakių odai

Švelnus plonai ir jautriai paakių odai

Suapvalinta forma ir speciali danga puikiam slydimui

Pritaikyta „DualMotion“ technologijos programa

Švelni masažo programa ir 120 nanovibracijų per sekundę

Paprasta naudoti, lengva pritaikyti rūpinantis oda

Galvutę lengva valyti šiltu vandeniu ir muilu

Galima naudoti kartu su odos kremais, serumais ir losjonais ar be jų

Išmanusis galvutės atpažinimas, priderinta „DualMotion“

30 sek. programa, 2 intensyvumo nustatymai, dvikryptis sukimasis



Priedo galvutė, skirta „VisaPure Advanced“ SC6040/00

Ypatybės Specifikacijos

Gaivumo gūsis

Akis gaivinanti galvutė pagaminta iš specialios

vėsios medžiagos ir padengta aukščiausios

kokybės keramine danga. Rezultatą pajusite

iškart, nes ji atvėsina paakių odą ir suteikia

pavargusioms akims gaivumo gūsį ryte.

Švelni jautriai odai

Dėl glotnios medžiagos ir švelnios

„DualMotion“ programos akis atgaivinanti

galvutė švelniai masažuoja ploną ir jautrią odą

apie akis.

120 nanovibracijų per sekundę

Pritaikyta „DualMotion“ akių gaivinimo

programa atlieka 120 nanovibracijų per

sekundę, švelniai masažuoja ir atgaivina odą

apie akis. Ji itin švelni plonai ir jautriai odai

apie akis. Akių gaivinimo programa yra trumpa

ir trunka tik 30 sek., todėl galėsite ją nesunkiai

įtraukti į kasdienį rytinį ritualą!

Lengva prižiūrėti

Lengva pritaikyti rūpinantis oda. Galvutę

galima naudoti su turimais odos priežiūros

produktais, pvz., kremais, serumais, aliejais ir

esencijomis. Taip pat galima naudoti ir be

kremo.

Lengva valyti

Galvutę lengva valyti. Tiesiog nuplaukite ją

kriauklėje šiltu vandeniu ir muilu.

30 sek. akims atgaivinti

Pritaikyta „DualMotion“ programa atgaivina

pavargusias akis ryte vos per 30 sek. Jūs galite

rinktis 2 intensyvumo nustatymus. 1

nustatymas siūlo lengvo intensyvumo masažo

programą su vibracija, o 2 nustatymas siūlo

šiek tiek didesnio intensyvumo programą su

rotacija ir vibracija. Akių atgaivinimo programa

naudoja dvikryptį sukimąsi ir skatina limfinio

skysčio apytaką odoje.

Speciali forma ir medžiaga

Suapvalintos formos akis gaivinanti galvutė

švelniai masažuoja ir atgaivina odą apie akis.

Speciali danga užtikrina puikų slydimą ir

nedirgina net jautrios odos. Išbandyta su >300

Europos ir Azijos moterų.

Lengva naudoti

Tinka naudoti tik su: „VisaPure Advanced“

Lengva valyti

Išmanusis galvutės atpažinimas

Išmaniosios galvutės

Techniniai duomenys

Pritaikyta „DualMotion“

Specialus sukimasis, vibracija

Intensyvumo nustatymai: 2

Programos trukmė: 30 sekundžių

Dvikryptis sukimasis

Sukasi į kairę ir dešinę

 

„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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