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За сияйна и съживена кожа
Стимулира циркулацията на кръвта и отпуска мускулите

Главата Съживяващ масаж е разработена съвместно с експерти в японските масажи.

Персонализираната програма DualMotion повишава циркулацията на кръвта и отпуска

мускулите на лицето за освежена, сияйна кожа и здравословен блясък.

Подобрява циркулацията на кръвта за сияйна кожа

Кожата получава повече кислород и подхранващи съставки

Отпуска мускулите за съживяващо изживяване

Достига по-дълбоките слоеве на кожата, за да отпусне мускулите

Персонализирана програма на технологията DualMotion

Сякаш 750 пръстa потупват кожата ви в минута

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

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

Главата се почиства лесно с топла вода и сапун

Използвайте 1 – 3 пъти в седмицата за освежаващо усещане

Интелигентно разпознаване на глава, приспособена DualMotion

3-минутна програма, 2 настройки на интензивност, двупосочно въртене
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Подобрява циркулацията на кръвта

Използвайки главата "Освежаващ масаж" с нейната

персонализирана програма DualMotion, ще увеличите

циркулацията на кръвта, което ще ви даде сияйна

кожа със здравословен блясък. Насладете се на

приятното, освежаващо усещане по кожата си.

Отпуска мускулите

Главата "Освежаващ масаж" масажира в дълбочина,

достигайки до по-дълбоките слоеве на кожата. Така

тя отпуска малките лицеви мускули и ви дава

успокояващо, приятно усещане.

750 потупвания с пръсти в минута

Персонализираната програма DualMotion създава

освежаващо и отпускащо усещане. Тя е разработена

съвместно с експерти в японския масаж и е

проектирана да наподобява известните масажни

техники, наречени Petrissage и Tapotement. Тя може

да прави това, което ръцете ви не могат.

Благодарение на елегантната и функционална

конструкция на главата с нейните пет малки топчета,

усещането е сякаш 750 връхчета на пръсти потупват

кожата ви в минута, масажирайки. Програмата

"Освежаващ масаж" продължава 3 минути и можете

да се наслаждавате на масаж на лицето няколко пъти

в седмицата.

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.

3-минутна масажна програма

Благодарение на Интелигентното разпознаване на

глава на гамата VisaPure Advanced, устройството

разпознава главата, когато тя бъде поставена, и

автоматично задейства персонализирана програма

DualMotion с подходящи нива на въртене, вибрация,

продължителност на програмата и посока на въртене.

Програмата "Освежаващ масаж" използва двупосочно

въртене, за да може да следва лимфатичния поток на

кожата.

Може да се използва 1 – 3 пъти в седмицата

Използвайте главата "Освежаващ масаж" 1 до 3 пъти

седмично за отпускащо и освежаващо усещане.

Лесна употреба

Употреба само с: VisaPure Advanced

Лесно почистване

Интелигентно разпознаване на глава

Интелигентни глави

Технически данни

Персонализирана DualMotion

Специално въртене, вибрация

Разработена съвместно с експерти: Експерти в

японския масаж

Настройки за интензивност:

2

Продължителност на програмата: 3 минути

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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