
Priedo galvutė, skirta
„VisaPure Advanced“

 
Gaivinamasis masažas

Išmanioji galvutė

 
SC6060/00

Švytinti ir gaivi oda
Stimuliuoja kraujotaką ir atpalaiduoja raumenis

Gaivinamojo masažo galvutė sukurta bendradarbiaujant su japonų masažo ekspertais. Pritaikyta programa

„DualMotion“ skatina kraujotaką ir atpalaiduoja veido raumenis, kad oda būtų gaivi, švytinti ir sveikai spindėtų.

Pagerina kraujo apytaką, kad oda būtų švytinti

Dar daugiau deguonies ir maistinių medžiagų odoje

Atpalaiduoja raumenis ir suteikia gaivumo

Pasiekia gilesnius odos sluoksnius ir atpalaiduoja raumenis

Pritaikyta „DualMotion“ technologijos programa

Tarsi 750 pirštų galiukų per minutę švelniai masažuotų odą

Paprasta naudoti, lengva pritaikyti rūpinantis oda

Galima naudoti kartu su odos kremais, losjonais ir aliejais ar be jų

Galvutę lengva valyti šiltu vandeniu ir muilu

Norint atpalaiduoti naudoti 1–3 kartus per savaitę

Išmanusis galvutės atpažinimas, priderinta „DualMotion“

3 min. programa, 2 intensyvumo nustatymai, dvikryptis sukimasis



Priedo galvutė, skirta „VisaPure Advanced“ SC6060/00

Ypatybės Specifikacijos

Pagerina kraujo apytaką

Naudodami gaivinamojo masažo galvutę su

pritaikyta „DualMotion“ programa skatinsite

kraujotaką, kad oda būtų švytinti ir sveikai

spindėtų. Pamaloninkite ir atgaivinkite savo

odą.

Atpalaiduoja raumenis

Gaivinamojo masažo galvutė atlieka giluminį

masažą, kai pasiekiami gilesni odos

sluoksniai. Todėl procedūros metu

atpalaiduojami maži veido raumenys, o jūs

atsipalaiduojate ir jaučiatės maloniai.

750 pirštų palietimų per minutę

Pritaikyta „DualMotion“ programa atpalaiduoja

ir atgaivina. Ją kūrė japonų masažo specialistai

ir pritaikė veido raumenų masažui

minkymo ir tapšnojimo technikas. Ji atlieka tai,

ką galima padaryti rankomis. Dėl elegantiško ir

funkcionalaus dizaino su penkiais mažais

rutuliukais apima jausmas, tarsi 750 pirštų

galiukų per minutę švelniai masažuotų odą.

Gaivinamojo masažo programa tęsiasi 3

minutes, todėl veido masažu galite mėgautis

kelis kartus per savaitę.

Lengva prižiūrėti odą

Lengva pritaikyti rūpinantis oda. Galvutę

galima naudoti su turimais odos priežiūros

produktais, pvz., kremais, serumais, aliejais ir

esencijomis. Taip pat galima naudoti ir be

kremo.

Lengva valyti

Galvutę lengva valyti. Tiesiog nuplaukite ją

kriauklėje šiltu vandeniu ir muilu.

3 min. masažo programa

Dėl išmaniosios galvutės atpažinimo

„VisaPure Advanced“ technologijos prietaisas

iškart atpažįsta uždėtą galvutę ir automatiškai

suaktyvina pritaikytą „DualMotion“ programą

su paskirtais sukimosi, vibracijos, trukmės bei

sukimosi krypties nustatymais. Gaivinamojo

masažo programa naudoja dvikryptį sukimąsi ir

skatina limfinio skysčio apytaką odoje.

Galima naudoti 1–3 kartus per savaitę

Norėdami atsipalaiduoti ir atgaivinti odą

naudokite gaivinamojo masažo galvutę1–3

kartus per savaitę.

Lengva naudoti

Tinka naudoti tik su: „VisaPure Advanced“

Lengva valyti

Išmanusis galvutės atpažinimas

Išmaniosios galvutės

Techniniai duomenys

Pritaikyta „DualMotion“

Specialus sukimasis, vibracija

Sukurta ekspertų: Japonų masažo ekspertai

Intensyvumo nustatymai: 2

Programos trukmė: 3 min.

Dvikryptis sukimasis

Sukasi į kairę ir dešinę

 

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

© 2019 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be

įspėjimo. Prekių ženklai yra

„Koninklijke Philips N.V.“ ar jų

atitinkamų savininkų nuosavybė.

Išleidimo data

2019‑07‑30

Versija: 4.0.1

EAN: 08 71010 36868 80

www.philips.com

http://www.philips.com/

