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Feszesebb érzés, fiatalosabb bőr
a Philips VisaCare mikrodermabráziós rendszerrel

A VisaCare kettős hatású Air-lift feszesítő és hámlasztó rendszer élénkíti bőrét és

segít fenntartani annak természetes fiatalságát. Masszírozza a bőrt, felpezsdíti a

vérkeringést, miközben eltávolítja az elhalt bőrsejteket, elősegítve a bőr saját

természetes sejtmegújulását.

Feszesebb érzés, fiatalosabb bőr

A fiatalosabb bőr érdekében

A bőr 4-6 hét alatt ragyogóbbá, simább és feszesebb tapintásúvá válik

Mikrodermabráziós technológia

Kettős hatású Air Lift feszesítő és hámlasztó rendszer

Az Air Lift feszesítő rendszer gyengéden serkenti a helyi vérkeringést

A bőrradírozó fej serkenti a sejtmegújulási folyamatot

Biztonságos és gyengéd, klinikailag tesztelt

Minden bőrtípushoz megfelelő

Szakértő tudósok és bőrgyógyászok segítségével kifejlesztve

Professzionális szalon-technológia biztonságos, otthoni használatra tervezve

Egyszerű használat

Mindössze heti kétszer 5 perces kezelés

Vezeték nélküli használat

Egyetlen éjszakai töltés 3 hetes használatot biztosít
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Fénypontok

Fiatalos

A Philips VisaCare mikrodermabráziós

készülék stimulálja a bőrfelület

újrastrukturálódását, ami simább, feszesebb

tapintású, és láthatóan ragyogóbb arcbőrt

eredményez.

Látható eredmények

A felmérésben részt vevő nők 93%-a azt állítja,

hogy bőre azonnal simább tapintású lett. 84%-

uk egyetért abban, hogy bőrük ragyogóbban

néz ki, 84%-uk pedig azt tapasztalta, hogy

bőrük egészségesebbnek tűnik*.

Kettős hatású rendszer

Masszírozza a bőrt, felpezsdíti a vérkeringést,

miközben eltávolítja az elhalt bőrsejteket,

elősegítve a bőr saját természetes

sejtmegújulását.

Air Lift feszesítő rendszer

A vákuumos masszázs intenzíven stimulálja a

helyi vérkeringést. Gyengéden megemeli és

feszesíti a bőrt, a mélyebb rétegeit is

masszírozva. Serkenti a véráramlást, amely

oxigént és tápanyagokat juttat a felületre, és

revitalizált kinézetű bőrt eredményez. A

VisaCare úgy lett kialakítva, hogy a kollagén-

és elasztintermelés serkentéséhez szükséges

feszítési területeken helyezkedjen el. 4-6 hét

alatt feszesebb tapintású bőrt eredményez.

Bőrradírozó fej

A bőrradírozó fej gyengéden eltávolítja a

stratum corneum (a bőr legfelső rétege) egy

részét, és dúsítja az epidermiszt (a bőr

második rétege), amely simább és ragyogóbb

megjelenésű bőrt eredményez. Gyengéden

eltávolítja a durvább felületet és pelyheket,

hatékonyabban és szabályozottabban, mint azt

kézzel lehetséges. Stimulálja a bőrsejtek

megújulását. 4-6 hét alatt feszesebb tapintású

bőrt eredményez.

Minden bőrtípushoz megfelelő

A VisaCare gyengédsége klinikailag

bizonyított. A készülék két fejet tartalmaz

(érzékeny és normál bőrre), melyek használata

a bőr érzékenységi fokától függ. A Philips

bőrápolási szakértői az Ön rendelkezésére

állnak, hogy segítsenek a legjobb eredmények

elérésében.

Bőrszakértők segítségével kifejlesztve

A Philips VisaCare a professzionális

szépségszalonokban használt

mikrodermabráziós technológiát használja. A

Philips úgy alakította át ezt a technológiát,

hogy Ön biztonságosan és kényelmesen

használhassa otthonában. A Philips VisaCare

készüléket a szakértő tudósok és

bőrgyógyászok közreműködésével fejlesztették

ki.

5 perces kezelés

Érjen el azonnali eredményt mindössze heti

kétszer 5 perces kezeléssel. A sima és

egészséges ragyogásért!

Vezeték nélküli használat

A VisaCare egyedülálló vezeték nélküli

kialakításának köszönhetően a

legkényelmesebb módon használhatja a

készüléket.

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips Green fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Előnyök

Az elhalt hámsejtek eltávolítása: a bőrradírozó

fejnek köszönhetően

A felhám dúsítása: a dörzsölő rendszer

segítségével

Stimulált helyi vérkeringés: az Air Lift

System™ segítségével

Bőrápoló krémek: jobban felszívódik, a

felhasználók 87%-a tapasztalta

Egyszerű használat

Testre szabott tippek: Normál és érzékeny bőr

Vezeték nélküli: Akár 6 alkalommal

használható feltöltés nélkül

Töltöttségjelző: megvilágított ikon

Egyszerű kezelés: Ergonomikus és elegáns

kivitel

Exkluzív és kényelmes állvány: töltő- és

tárolóállvány

Alkalmazási területek

Arc és nyak

Tartozékok

Testre szabott tippek: Normál és érzékeny bőr

Használati útmutató: Teljes használati

útmutató

Exkluzív és kényelmes állvány: töltő- és

tárolóállvány

Hálózati adapter: 100-240 V-os adapter

Tárolótáska: Tároláshoz és utazáshoz

Tisztítókefe: Tippek a VisaCare tisztításához

Energiaellátás

Töltési idő: 8 óra

Áramforrás: Akkumulátoros

Működési idő: 6-szor 5 perces használat

Feszültség: 100–240 V

Szerviz

Jótállás: 2 év korlátozott garancia

* 75 fogyasztón végzett 4 hetes kezelési teszt önálló

eredményei, Egyesült Királyság, 2014
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