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По-млада и стегната кожа
с уреда за микродермабразио Philips VisaCare

Освежете и поддържайте кожата си млада със системата Dual Action Air Lift & Exfoliation от

VisaCare. Масажира кожата, стимулирайки кръвообръщението, докато премахва мъртвите

клетки и позволява естественото подновяване на клетките.

По-млада и стегната кожа

За по-млада кожа

Кожата е по-сияйна, усеща се по-гладка и стегната за 4-6 седмици

Технология микродермабразио

Система DualAction Air Lift & Exfoliation

Системата Air Lift нежно стимулира микро циркулацията

Ексфолиращият накрайник стимулира процеса по обновяване на клетките

Безопасна и нежна, клинично изпитана

Подходяща за всеки тип кожа

Разработен съвместно с експерти-учени и дерматолози

Технология от салоните за безопасна употреба в дома ви

Лесна употреба

Само 5-минутна процедура, два пъти седмично

Безкабелна употреба

Заредете през нощта за 3 седмици употреба
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Акценти

Млада

Philips VisaCare микродермабразио стимулира

процеса на изглаждане на кожата за видимо гладка,

стегната и сияйна кожа.

Видими резултати

93% от жените, участвали в тестовете, твърдят, че

веднага усещат кожата си по-гладка. 84% се

съгласяват, че кожата им изглежда по-сияйна, 84%

забелязаха, че кожата им изглежда по-здрава*.

Система DualAction

Масажира кожата, стимулира кръвообръщението и

премахва мъртвите клетки по кожата, позволявайки

естествено възобновяване на клетките.

Система Air Lift

Вакуумният масаж интензивно стимулира

микроциркулацията. Кожата нежно се повдига и

опъва, като се масажират по-дълбоките й слоеве.

Повишава се притокът на кръв, с което кислородът и

хранителните вещества достигат повърхността. За

освежен външен вид. VisaCare е създадена да

осигурява оптимално опъване, необходимо за

стимулирането на производството на колаген и

еластин. Усещане за стегнатост след 4 – 6 седмици.

Ексфолиращ накрайник

Ексфолиращият накрайник нежно премахва част от

stratum corneum (горния слой на кожата) и удебелява

епидермиса (втория слой на кожата), разкривайки

кожа, която се усеща по-гладка и изглежда по-сияйна.

Той нежно премахва грубите части и люспите по-

ефективно и контролирано в сравнение с

възможностите на ръчните процедури. Кожата се

стимулира да обновява клетките. Усещане за

стегнатост след 4 – 6 седмици.

Подходяща за всеки тип кожа

Нежността на VisaCare е клинично доказана.

Устройството разполага с два накрайника (за

чувствителна и нормална кожа), които са

предназначени за различно ниво на чувствителност на

кожата. Експертите в грижата за кожата от Philips са

на ваше разположение, за да ви насочат за получаване

на най-добрите резултати.

Разраб. с експерти в грижата за кожата

Philips VisaCare използва технология за

микродермабразио, често използване в

професионалните салони за красота. Philips адаптира

тази технология за безопасна употреба у дома. Philips

VisaCare е разработена съвместно с експерти-учени

и дерматолози.

5-минутна процедура

Постигнете незабавни резултати само с 5-минутни

процедури два пъти седмично. С гладко и

здравословно сияние!

Безкабелна употреба

Уникалният безкабелен дизайн на Visacare ви

позволява да се наслаждавате на процедурата си по

най-комфортния начин.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.



Микродермабразио SC6240/01

Спецификации

Предимства

Премахване на мъртвите клетки от кожата:

благодарение на ексфолиращия накрайник

Удебеляване на епидермиса,: предизвикано от

абразивната система

Стимулиране на микроциркулацията: благодарение

на Air Lift System™

Кремовете за лице: попиват по-добре, забелязано от

87% от потребителите

Лесна употреба

Персонализирани накрайници: Нормална и

чувствителна кожа

Безжични: до 6 употреби без зареждане

Индикатор за батерията: светеща икона

Индикатор за батерията: светеща икона

Лесна работа: Ергономичен и елегантен дизайн

Ексклузивна и удобна стойка: стойка за зареждане и

съхранение

Зони на третиране

Лице и шия

Включени в комплекта

Персонализирани накрайници: Нормална и

чувствителна кожа

Указания за употреба: Пълно ръководство за

потребителя

Ексклузивна и удобна стойка: стойка за зареждане и

съхранение

Адаптер за електрозахранване: 100 – 240 V адаптер

Адаптер за електрозахранване: 100 – 240 V адаптер

Калъф за съхранение: За съхраняване и пътуване

Четка за почистване: Съвети за почистване на

VisaCare

Захранване

Време за зареждане: 8 часа

Система за захранване: Акумулаторна батерия

Време за работа: 6 употреби, всяка по 5 минути

Напрежение: 100 – 240 V

Сервиз

Гаранция: 2 години ограничена гаранция

* Резултати от независими изпитания върху 75 потребители при 4

седмици процедури, Обединеното кралство, 2014 г.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят

без предупреждение. Търговските марки са

собственост на Koninklijke Philips N.V. или

на съответните си притежатели.

Дата на издаване 2020‑01‑02

Версия: 4.2.1

EAN: 08 71010 36800 17

www.philips.com

http://www.philips.com/

