
Nasadka zapewniająca
świeżość skóry

VisaPure Advanced

 
Odświeżenie skóry

Chłodzi skórę nawet na 8 minut

Do codziennego użytku

Łatwe czyszczenie

 

SC6080/00

Nasadka zapewniająca świeżość skóry
Popraw wygląd skóry na dłużej

Natychmiastowa poprawa wyglądu skóry i eliminacja widocznych skutków

zmęczenia nawet na 8 godzin.

Świeża cera

Chłodzący efekt: skóra ochłodzona nawet na 8 minut

Produkt łatwy w użyciu — do regularnej pielęgnacji skóry

Końcówkę można łatwo wyczyścić wodą i mydłem

Można korzystać z użyciem kremów, serum i balsamów lub bez nich

Inteligentne rozpoznawanie końcówki, technologia DualMotion

40-sekundowy program, 2 ustawienia intensywności, dwukierunkowe obracanie

Płaski kształt i specjalna powłoka zapewniająca przyjemny kontakt ze skórą



Nasadka zapewniająca świeżość skóry SC6080/00

Zalety Dane techniczne

Chłodzący efekt

Od razu po użyciu nasadki zapewniającej

świeżość skóry można zaobserwować za

pomocą kamery termowizyjnej spadek

temperatury skóry. Temperatura pozostaje

niższa nawet przez 8 minut po zabiegu.

Odświeżona cera w 40 sekund

Spersonalizowany program DualMotion

odświeża cerę w zaledwie 40 sekund. Do

wyboru są 2 ustawienia intensywności.

Ustawienie 1 to tylko lekkie dotykanie skóry z

wibracjami, a ustawienie 2 to nieco bardziej

intensywny program z wibracjami i

obracaniem.

Specjalny kształt i materiał

Płaski kształt nasadki naśladuje kształt dłoni i

symuluje delikatne dotykanie skóry opuszkami

palców stosowane na końcu tradycyjnego

masażu twarzy w celu odświeżenia zmęczonej

skóry. Ponadto dzięki ceramicznej powłoce

nasadka przesuwa się gładko po skórze.

Prosta codzienna pielęgnacja

Nasadkę można ławo włączyć do repertuaru

codziennych zabiegów pielęgnacyjnych.

Można jej używać samej lub ze stosowanymi

dotychczas produktami do pielęgnacji skóry,

takimi jak kremy, balsamy czy olejki.

Łatwe czyszczenie

Końcówka jest łatwa w czyszczeniu. Można ją

myć przy użyciu mydła i ciepłej wody.

Inteligentne rozpoznawanie końcówki

Inteligentne końcówki

Łatwa obsługa

Zalecenia dotyczące wymiany: Co rok

Łatwe czyszczenie

Zgodność

Do stosowania z VisaPure Advanced

Dane techniczne

Spersonalizowana technologia DualMotion

Dedykowane ustawienia obracania i wibracji

Ustawienia intensywności: 2

Czas trwania programu: 40 sek.

Serwis

Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja

 

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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