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Ragyogó és revitalizált bőr
Serkenti a véráramlást és ellazítja az izmokat

A revitalizáló masszírozófejet a japán masszázs szakértőinek segítségével fejlesztették ki. A testre szabott

DualMotion program serkenti a véráramlást és ellazítja az arcizmokat. Ennek eredménye a revitalizált, ragyogó

bőr, természetes csillogással.

Javítja a vérkeringést a ragyogó bőr érdekében

Több oxigént és tápanyagot tartalmaz a bőr

Az izmokat ellazítva revitalizáló élményt nyújt

Eléri a bőr mélyebb rétegeit, az izmok ellazítása érdekében

A DualMotion technológiára épülő, testreszabott program

Úgy érzi, mintha percenként 750 ujjhegy érintené arcbőrét

Egyszerű a használata, könnyen beilleszthető a bőrápolási rutinba

Krémekkel, testápolókkal, olajokkal vagy azok nélkül is használható

A fej meleg vízzel és szappannal könnyen tisztítható

Használja hetente 1-3 alkalommal a revitalizáló élményért

Intelligens fejforma-felismerés, személyre szabott DualMotion

3 perces program, 2 intenzitási beállítás, kétirányú forgás
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Fénypontok Műszaki adatok

Fokozza a vérkeringést

Ha a revitalizáló masszírozófejet a testre

szabott DualMotion programmal együtt

használja, serkenti a véráramlást, melynek

eredménye a revitalizált, ragyogó bőr,

természetes csillogással. Tapasztalja meg ezt

a kellemes, revitalizáló érzést a bőrén.

Ellazítja az izmokat

A revitalizáló masszírozófej mélyre ható

masszírozást biztosít, mely eléri a bőr mélyebb

rétegeit is. Ezáltal ellazítja a kisebb

arcizmokat, és nyugtató, kényelmes élményt

nyújt.

750 ujjérintés percenként

A testre szabott DualMotion program

revitalizáló és nyugtató élményt nyújt. A japán

masszázs szakértőinek segítségével

fejlesztették ki, és úgy tervezték, hogy a

Petrissage és Tapotement nevű elismert

masszírozási technikákat utánozza. Olyasmit

tud, amire a kezei nem képesek. Az öt kis

golyót tartalmazó fej elegáns és funkcionális

kialakításának köszönhetően úgy érzi, mintha

percenként 750 ujjhegy masszírozná arcbőrét

lágy érintéssel. A revitalizáló masszírozó

program 3 percig tart, és Ön hetente több

alkalommal is élvezheti az arcmasszázst.

Egyszerű a bőrápolási rutinban

Könnyen beilleszthető a napi bőrápolási

rutinba. A fej használható a meglévő bőrápoló

termékekkel és márkákkal, pl. krémekkel és

szérumokkal, olajokkal és esszenciákkal, vagy

ha jobban szereti, akkor azok nélkül.

Könnyű tisztítás

A fej könnyen tisztítható. Egyszerűen tisztítsa

meg meleg vízzel és szappannal a

mosogatóban.

3 perces masszírozó program

A VisaPure Advanced tartomány intelligens

fejforma-felismerésének köszönhetően a

készülék felismeri a fejformát, ha a fejre

helyezték, és automatikusan elindítja a testre

szabott DualMotion programot a forgási és

rezgési szintek, a program időtartama és a

forgási irány beállított értékeivel. A Revitalizáló

masszírozás program kétirányú forgást használ

a bőr nyirokrendszeri áramlásának

követéséhez.

Hetente 1-3 alkalommal használható

Használja a revitalizáló masszírozófejet

hetente 1-3 alkalommal a nyugtató és

revitalizáló élményért.

Egyszerű használat

Csak a következőkkel használható:: VisaPure

Advanced

Könnyű tisztítás

Intelligens fejforma-felismerés

Intelligens tisztítófejek

Műszaki adatok

Testre szabott DualMotion

Dedikált forgás, rezgés

Szakértők segítségével kifejlesztve: Japán

masszázs szakértők

Állítható intenzitás: 2

A program időtartama: 3 perc

Kétféle forgás

Balra és jobbra forog

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és

selejtezés, megbízható működés a termék

egész élettartama alatt.
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