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Pocit větší pevnosti, mladší vzhled pokožky
se systémem mikrodermální abraze Philips VisaCare

Povzbuďte a udržte si přirozený mladistvý vzhled pokožky díky systému dvojího

působení vzduchového liftingu a peelingu VisaCare. Masíruje pokožku, podporuje

cirkulaci krve, odstraňuje odumřelé pleťové buňky a umožňuje jejich přirozenou

obnovu.

Pocit větší pevnosti, mladší vzhled pokožky

Pro mladistvější vzhled pleti

Pleť je zářivější, na dotek hladší a pevnější po dobu 4–6 týdnů

Technologie mikrodermální abraze

Systém vakuového liftingu a peelingu DualAction

Systém vakuového liftingu jemně stimuluje mikrocirkulaci

Peelingový nástavec stimuluje proces obnovy buněk

Bezpečné a šetrné, klinicky testováno

Vhodné pro všechny typy pleti

Vytvořeno ve spolupráci s odborníky: vědci a dermatology

Technologie ze salonu krásy pro bezpečné použití u vás doma

Snadné použití

Pouze 5minutové ošetření, dvakrát týdně

Bezdrátové použití

Nabijte přes noc a používejte 3 týdny
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Přednosti

Mladistvá

Mikrodermální abraze Philips VisaCare

stimuluje proces obnovy povrchu pleti pro pocit

hladší, pevnější pleti, která viditelně září.

Viditelné výsledky

93 % žen, které výrobek testovaly, nahlásilo

okamžitý pocit jemnější pokožky. 84 %

souhlasí s tím, že jejich pleť je zářivější a 84 %

si všimlo, že má jejich pleť zdravější vzhled*.

Systém DualAction

Masíruje pleť, způsobuje zvýšení krevní

cirkulace, odstranění odumřelých buněk a

podporuje přirozenou obnovu buněk

Systém vakuového liftingu

Vakuová masáž intenzivně stimuluje

mikrocirkulaci. Pleť se jemně vyrovnává a

vypíná díky masáži hlubších vrstev. Průtok krve

se zvyšuje, takže kyslík a výživné látky proudí

na povrch. Pro svěží vzhled. Systém VisaCare je

navržen tak, aby při potřebném vypínání

pleti působil příjemně a stimuloval tvorbu

kolagenu a elastinu. Pro pocit větší pevnosti za

4–6 týdnů.

Peelingový nástavec

Peelingový nástavec jemně odstraňuje část

stratum corneum (svrchní vrstvu pokožky) a

posiluje epidermis (druhou vrstvu pokožky),

takže odhalí pleť, která je na dotek hladší a

vypadá zářivě. Jemně odstraňuje zatvrdlé

částečky a šupinky s větší účinností, než je

možné ručně. Pokožka je stimulována k obnov

buněk. Pro pocit větší pevnosti za 4–6 týdnů.

Vhodné pro všechny typy pleti

Jemné působení zařízení VisaCare je klinicky

prokázáno. Součástí zařízení jsou dvě koncovky

(pro citlivou a normální pleť) určené pro různé

stupně citlivosti pleti. Odborníci na péči o pleť

ze společnosti Philips jsou vám k dispozici a

povedou vás k nejlepším výsledkům.

Ve spolupráci s odborníky

Zařízení Philips VisaCare využívá technologii

mikrodermální abraze, která se běžně používá

v profesionálních salónech krásy. Společnost

Philips tuto technologii přejala tak, aby se

dala využívat i v pohodlí domova. Zařízení

Philips VisaCare bylo vytvořeno ve spolupráci

s odborníky: vědci a dermatology.

5minutové ošetření

Dosáhněte okamžitých výsledků pouze

5minutovým ošetřením dvakrát týdně. Pro

zdravý lesk hladké pleti!

Bezdrátové použití

Jedinečný bezdrátový design zařízení VisaCare

vám umožní vychutnat si ošetření tím

nejpohodlnějším způsobem.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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Specifikace

Výhody

Odstranění odumřelých buněk pokožky: díky

peelingové koncovce

Zesílení epidermu: na základě abrazivního

systému

Stimulovaná mikrocirkulace: řízená systémem

Air Lift System™

Krémy pro péči o pleť: se lépe vstřebávají,

zkušenost 87 % uživatelek

Snadné použití

Přizpůsobené koncovky: Normální a citlivá pleť

Bezdrátová: Až 6 použití bez nabíjení

Indikátor baterie: rozsvícená ikona

Snadné použití: Ergonomický a elegantní

design

Exkluzivní a praktický stojánek: Nabíjecí a

úložný podstavec

Oblasti aplikace

Obličej a krk: Ano

Balení obsahuje

Přizpůsobené koncovky: Normální a citlivá pleť

Návod na použití: Kompletní uživatelská

příručka

Exkluzivní a praktický stojánek: Nabíjecí a

úložný podstavec

Adaptér napájení: 100–240V adaptér

Pouzdro pro skladování: Pro uložení a

cestování

Čisticí kartáček: Tipy pro čištění VisaCare

Spotřeba

Doba nabíjení: 8 hodin

Napájení: Nabíjecí baterie

Provozní doba: 6 použití po 5 minutách

Napětí: 100-240 V

Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

* Výsledky nezávislého testu, který provádělo

75 spotřebitelek při 4 týdnech ošetřování, Spojené

království 2014
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