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Promienna i zrewitalizowana skóra
Stymulacja krążenia krwi i odprężenie mięśni

Końcówka do masażu rewitalizującego została opracowana we współpracy z ekspertami w dziedzinie masażu

japońskiego. Spersonalizowany program DualMotion przyspiesza krążenie krwi i rozluźnia mięśnie twarzy, co

zapewnia promienną, zrewitalizowaną skórę o zdrowym blasku.

Lepsze krążenie krwi zapewnia promienny wygląd skóry

Więcej tlenu i składników odżywczych

Odprężenie mięśni daje rewitalizujący efekt

Sięganie do głębokich warstw skóry, rozluźnianie mięśni

Spersonalizowany program technologii DualMotion

To jak masaż skóry przez 750 opuszków palców na minutę

Produkt łatwy w użyciu — do regularnej pielęgnacji skóry

Można korzystać z użyciem kremów, balsamów i olejków bądź bez nich

Końcówkę można łatwo wyczyścić wodą i mydłem

Używaj końcówki 1–3 razy w tygodniu, aby osiągnąć rewitalizujący efekt

Inteligentne rozpoznawanie końcówki, technologia DualMotion

3-minutowy program, 2 ustawienia intensywności, dwukierunkowe obracanie
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Zalety Dane techniczne

Poprawa krążenia krwi

Końcówka do masażu rewitalizującego ze

spersonalizowanym programem DualMotion

zwiększa krążenie krwi, zapewniając

promienną skórę o zdrowym blasku. Doznaj

przyjemnego, rewitalizującego uczucia na

skórze.

Odprężenie mięśni

Końcówka do masażu rewitalizującego

zapewnia głęboki masaż sięgający niższych

warstw skóry, powodując tym samym

przyjemne rozluźnienie drobnych mięśni

twarzy.

750 dotknięć palców na minutę

Spersonalizowany program DualMotion

zapewnia rewitalizujące i relaksujące uczucie

na skórze. Został on opracowany z udziałem

ekspertów w dziedzinie masażu japońskiego i

został zaprojektowany tak, aby naśladować

znane techniki masażu, takie jak Petrissage i

Tapotement. Może zrobić to, czego nie mogą

zrobić Twoje ręce. Dzięki eleganckiemu i

funkcjonalnemu wzornictwu głowicy z

pięcioma małymi kulkami, urządzenie

przypomina masaż skóry przez 750 opuszków

palców na minutę. Program masażu

rewitalizującego trwa 3 minuty i można go

przeprowadzać wiele razy w ciągu tygodnia.

Łatwa codzienna pielęgnacja skóry

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.

3-minutowy program masażu

Dzięki inteligentnemu rozpoznawaniu

końcówki VisaPure Advanced urządzenie

rozpoznaje końcówkę po jej założeniu i

automatycznie uruchamia dostosowany

program DualMotion, który zapewnia

dedykowane poziomy obrotu, wibracji, czasu

trwania programu i kierunku obrotu. Program

masażu rewitalizującego wykorzystuje funkcję

dwukierunkowego obracania, naśladując tym

samym proces przepływu limfy w skórze.

Do stosowania 1–3 razy w tygodniu

Korzystanie z końcówki do masażu

rewitalizującego od 1 do 3 razy w tygodniu

pozwala osiągnąć przyjemny, rewitalizujący

efekt.

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

Produkt opracowany z udziałem ekspertów:

Eksperci w dziedzinie masażu japońskiego

Ustawienia intensywności: 2

Czas trwania programu: 3 minuty

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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