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Odświeżanie zmęczonych oczu
Zastrzyk energii dla zmęczonych oczu

Końcówka do odświeżania okolic oczu zapewnia zastrzyk energii o poranku. Ekskluzywny, zawsze chłodny

materiał i spersonalizowany program pielęgnacji DualMotion zapewniają delikatny, relaksujący masaż. Zapewnij

sobie 30 sekund odświeżenia, aby lepiej zacząć dzień!

Zastrzyk energii o poranku

Poranny zastrzyk energii dla zmęczonych oczu

Łagodne działanie na cienkiej, delikatnej skórze wokół oczu

Łagodne działanie na cienkiej, delikatnej skórze wokół oczu

Zaokrąglony kształt i specjalna powłoka zapewniająca przyjemny kontakt ze skórą

Spersonalizowany program technologii DualMotion

Program delikatnego masażu — 120 nanodrgań na sekundę

Produkt łatwy w użyciu — do regularnej pielęgnacji skóry

Końcówkę można łatwo wyczyścić wodą i mydłem

Można korzystać z użyciem kremów, serum i balsamów lub bez nich

Inteligentne rozpoznawanie końcówki, technologia DualMotion

30-sekundowy program, 2 ustawienia intensywności, dwukierunkowe obracanie



Końcówka do odświeżania okolic oczu SC6040/00

Zalety Dane techniczne

Zastrzyk energii

Końcówka do odświeżania oczu jest wykonana

ze specjalnego, chłodnego materiału z

wysokiej jakości powłoką ceramiczną.

Zapewnia natychmiastowe efekty, ponieważ

schładza skórę pod oczami w ciągu kilku

sekund, zapewniając zmęczonym oczom

uczucie świeżości.

Produkt odpowiedni dla delikatnej skóry

Dzięki gładkiemu materiałowi i delikatnemu

programowi pielęgnacji DualMotion końcówka

do odświeżania oczu wykonuje delikatny

masaż przyjazny dla cienkiej i delikatnej skóry

wokół oczu.

120 nanodrgań na sekundę

Spersonalizowany program DualMotion do

odświeżania oczu zapewnia 120 nanodrgań na

sekundę i umożliwia delikatny, przyjemny

masaż rewitalizujący. Program ten został

opracowany z myślą o cienkiej i delikatnej

skórze wokół oczu. Trwa zaledwie 30 sekund,

dzięki czemu można z łatwością korzystać z

niego każdego dnia!

Prosta codzienna pielęgnacja

Włącz to urządzenie do swojej codziennej

pielęgnacji z łatwością. Głowica może być

używana z produktami do pielęgnacji skóry i

markami produktów, takimi jak kremy, sera,

olejki i esencje, których obecnie używasz.

Można go również używać samodzielnie.

Łatwe czyszczenie

Końcówka jest łatwa w czyszczeniu. Można ją

myć przy użyciu mydła i ciepłej wody.

Odświeżanie zmęczonych oczu w 30 sekund

Spersonalizowany program DualMotion do

odświeżania oczu potrzebuje tylko 30 sekund,

aby zapewnić szybkie odświeżenie o poranku.

Dostępne są 2 ustawienia intensywności.

Ustawienie 1 oferuje program masażu o lekkiej

intensywności z samą wibracją. Z kolei

ustawienie 2 oferuje program masażu o nieco

wyższej intensywności z obracaniem i

wibracją. Program odświeżania oczu

wykorzystuje funkcję dwukierunkowego

obracania, naśladując tym samym proces

przepływu limfy w skórze.

Specjalny kształt i materiał

Końcówka do odświeżania oczu ma

zaokrąglony kształt zaprojektowany z myślą o

delikatnym masażu skóry wokół oczu.

Specjalna powłoka zapewnia doskonały

kontakt ze skórą, nie naruszając jej

delikatności. Urządzenie zostało przetestowane

przez ponad 300 kobiet z Europy i Azji.

Łatwość użytkowania

Do użytku wyłącznie z: VisaPure Advanced

Łatwe czyszczenie

Inteligentne rozpoznawanie końcówki

Inteligentne końcówki

Dane techniczne

Spersonalizowana technologia DualMotion

Dedykowane ustawienia obracania i wibracji

Ustawienia intensywności: 2

Czas trwania programu: 30 sekund

Dwukierunkowe obracanie

Obracanie w lewo i w prawo

 

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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