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Verfrist vermoeide ogen
Een frisse boost voor vermoeide ogen

Het opzetstuk voor frisse ogen geeft vermoeide ogen 's ochtends een verfrissende boost. Het hoogwaardige

koele materiaal en aangepaste DualMotion-programma leveren een zachte, comfortabele massage. Geniet 30

seconden lang van de frisheid, waarna u klaar bent om de dag te beginnen!

Een frisse ochtendboost

Een frisse ochtendboost voor vermoeide ogen

Zacht voor de dunne, fijne huid rond de ogen

Zacht voor de dunne, fijne huid rond de ogen

Ronde vorm en speciale laag voor uitstekend glijden

Aangepast programma met DualMotion-technologie

Zacht massageprogramma met 120 nanotrillingen per seconde

Gebruiksvriendelijke aanvulling op uw huidverzorgingsroutine

U kunt het opzetstuk eenvoudig reinigen met warm water en zeep

Kan worden gebruikt met en zonder crèmes, serums en lotions

Intelligente hoofdherkenning, aangepaste DualMotion

30 seconden-programma, 2 intensiteitsstanden, rotatie in twee richtingen
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Kenmerken Specificaties

Een frisse boost

De opzetkop voor frisse ogen is gemaakt van

een speciaal, koel materiaal, met een

hoogwaardige keramische buitenlaag. Hij

geeft onmiddellijk resultaat, omdat de huid

onder de ogen binnen enkele seconden

afkoelt, waardoor vermoeide ogen een frisse

boost krijgen.

Zacht voor de fijne huid

Dankzij het gladde materiaal en het zachte

programma van DualMotion, zorgt het

opzetstuk voor frisse ogen voor een zachte

massage die rekening houdt met de dunne en

kwetsbare huid rond de ogen.

120 nanotrillingen per seconde

Het aangepaste DualMotion-programma voor

frisse ogen produceert 120 nanotrillingen per

seconde, voor een zachte, comfortabele en

verfrissende massage rond de ogen. Het is

speciaal ontworpen zodat het mild is voor de

dunne en fijne huid rond de ogen. Het

programma voor frisse ogen is een kort

programma van maar 30 seconden, dus u kunt

het snel uitvoeren tijdens uw dagelijkse

ochtendritueel!

Gemak in uw routine

Eenvoudig te integreren in uw

huidverzorgingsroutine. Het opzetstuk kan

worden gebruikt met uw huidige

huidverzorgingsproducten en merken, zoals

crèmes, serums, oliën en extracten. U kunt het

apparaat ook gebruiken zonder crème als u dat

wenst.

Gemakkelijk schoon te maken

U kunt het opzetstuk eenvoudig reinigen onder

de kraan met warm water en zeep.

Frisse ogen in 30 seconden

Het aangepaste DualMotion-programma voor

frisse ogen duurt slechts 30 seconden, zodat u

snel weer fris bent in de ochtend. U kunt kiezen

uit 2 intensiteitsstanden. Stand 1 geeft een

massage van lichte intensiteit met alleen

trillingen en stand 2 geeft een iets hogere

intensiteit met rotatie en trilling. Het

programma voor frisse ogen maakt gebruik van

rotatie in twee richtingen om de stroom van de

lymfevaten in de huid te kunnen volgen.

Speciale vorm en materiaal

Het opzetstuk voor frisse ogen heeft een ronde

vorm, speciaal ontworpen voor een zachte

massage rond de ogen. De speciale laag zorgt

voor uitstekend glijden op de huid en houdt

rekening met de gevoelige huid. Getest door

>300 Europese en Aziatische vrouwen.

Gebruiksgemak

Alleen voor gebruik met: VisaPure Advanced

Gemakkelijk schoon te maken

Intelligente hoofdherkenning

Intelligente opzetkoppen

Technische specificaties

Aangepaste DualMotion

Speciale rotatie, trilling

Intensiteitsinstellingen: 2

Programmaduur: 30 seconden

Rotatie in twee richtingen

Rotatie naar links en rechts

 

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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