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Zářivá a revitalizovaná pokožka
Stimuluje proudění krve a uvolňuje svaly

Osvěžující masážní hlava byla navržena ve spolupráci s odborníky na japonskou

masáž. Přizpůsobený program DualMotion zvyšuje cirkulaci krve a uvolňuje

obličejové svaly, takže pokožka je svěží, zářivá a získává zdravý lesk.

Zlepší krevní oběh a zaručí tak zářivou pokožku

K pokožce se dostane více kyslíku a výživných látek

Uvolní svalstvo a poskytne osvěžující pohodu

Dosáhne do hlubších vrstev pokožky a uvolňuje svaly

Přizpůsobený program technologie DualMotion

Je to jako by pokožku masírovalo 750 konečků prstů za minutu

Snadné použití a integrace do každodenní péče o pokožku

Lze používat s krémy, pleťovými mléky a oleji i bez nich

Hlava se snadno čistí teplou vodou a mýdlem

Používejte 1–3krát týdně a dopřejte si osvěžení

Inteligentní rozpoznání hlavy, technologie DualMotion na míru

3minutový program, 2 nastavení intenzity, obousměrné otáčení



Náhradní masážní nástavec SC6060/00

Přednosti Specifikace

Zlepšuje krevní oběh

Použitím osvěžující masážní hlavy

s nastavitelným programem DualMotion

zvýšíte průtok krve, což vám zajistí zářivou

pokožku a její zdravý lesk. Dopřejte své pleti

příjemný pocit osvěžení.

Uvolňuje svaly

Osvěžující masážní hlava poskytuje

hloubkovou masáž, která ošetří hlubší vrstvy

pokožky. Tím uvolňuje malé obličejové svaly a

vy zažíváte pocit uvolnění a pohodlí.

750 ťuknutí prstů za minutu

Přizpůsobený program DualMotion poskytuje

osvěžující a uvolňující zážitek. Byl vytvořen

spolu s odborníky na japonskou masáž a je

navržen tak, aby zastoupil proslulé masážní

techniky petrisáž a tapotement. Dokáže věci,

jaké ruce nesvedou. Díky elegantnímu a

funkčnímu designu hlavy s pěti malými

kuličkami vyvolává pocit, že vaši pokožku

masíruje 750 konečků prstů za minutu.

Osvěžující masážní program trvá 3 minuty a

masáž obličeje si můžete dopřát několikrát

týdně.

Snadná každodenní péče o pokožku

Snadná integrace do každodenní péče o pleť.

Hlavu lze používat s běžnými výrobky péče

o pleť, jako jsou krémy, séra, oleje a esence.

Pokud chcete, můžete ji používat i bez

přípravků.

Snadné čištění

Hlava se snadno čistí. Jednoduše ji očistíte ve

dřezu teplou vodou a mýdlem.

3minutový masážní program

Díky inteligentnímu rozpoznání hlavy

u zařízení řady VisaPure Advanced zařízení

rozezná hlavu, kterou na něj nasadíte, a

automaticky spustí přizpůsobený program

DualMotion s určenými úrovněmi otáčení,

vibrací, délky trvání programu a směru otáčení.

Program osvěžující masáže využívá

obousměrné otáčení, aby mohl kopírovat

proudění lymfy v pokožce.

Lze použít 1–3krát týdně

Používejte osvěžující masážní hlavu 1–3krát

týdně a dopřejte si pocit uvolnění a osvěžení.

Snadné použití

Použití pouze s: VisaPure Advanced

Snadné čištění: Ano

Inteligentní rozpoznání hlavy

Inteligentní hlavy: Ano

Technické údaje

Přizpůsobená technologie DualMotion: Ano

Určené otáčení, vibrace: Ano

Vyvinuto s odborníky: Odborníci na japonskou

masáž

Nastavení intenzity: 2

Doba trvání programu: 3 minuty

Obousměrné otáčení

Otáčí se doleva a doprava: Ano

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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