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Tvirtesnė, jaunatviškesnė oda
su „Philips VisaCare“ mikrodermabrazijos sistema

Pagyvinkite odą ir išlaikykite jos natūralią jaunatvišką išvaizdą pasitelkę „VisaCare

Dual Action Air Lift & Exfoliation“ sistemą. Masažuoja odą, skatina kraujotaką ir

šalina negyvas odos ląsteles – taip sudaromos sąlygos ląstelėms atsinaujinti

natūraliai.

Tvirtesnė, jaunatviškesnė oda

Jaunatviškai atrodančiai odai

Spindinti, lygesnė ir stangresnė oda vos per 4–6 savaites

Mikrodermabrazijos technologija

„DualAction Air Lift & Exfoliation“ sistema

„Air Lift“ sistema švelniai skatina mikrocirkuliaciją

Šveičiamasis antgalis skatina ląstelių atsinaujinimo procesą

Klinikiniais tyrimais įrodyta, jog skuta saugiai ir švelniai

Visiems odos tipams

Sukurta bendradarbiaujant su mokslininkais ir dermatologais

Salonuose naudojama technologija, sukurta saugiai ir patogiai naudoti namuose

Paprasta naudoti

Tik 5 min. trukmės procedūra, du kartus per savaitę

Naudojimas be laido

Įkraukite per naktį po 3 savaičių naudojimo
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Ypatybės

Jaunatviškesnė

„Philips VisaCare“ mikrodermabrazijos sistema

stimuliuojamas odos paviršiaus jauninimo

procesas, oda tampa stangresnė, lygesnė ir

akivaizdžiai spindinti.

Akivaizdūs rezultatai

93 % tyrime dalyvavusių moterų nurodė

akimirksniu pajutusios, kad jų oda lygesnė. 84

% sutiko, kad jų oda atrodo labiau spindinti, o

84 % pastebėjo, kad jų oda atrodo sveikiau*.

„DualAction“ sistema

Masažuoja odą, skatina kraujotaką ir šalina

negyvas odos ląsteles – taip sudaromos

sąlygos ląstelėms atsinaujinti natūraliai.

„Air Lift“ sistema

Vakuuminis masažas intensyviai skatina

mikrocirkuliaciją. Oda yra švelniai pakeliama ir

įtempiama, masažuojami gilesni sluoksniai.

Padidėja kraujo pritekėjimas, todėl paviršiniai

audiniai geriau aprūpinami deguonimi ir

maistingosiomis medžiagomis. Spindinčiai

odai. „VisaCare“ sukurta švelniai įtempti odą ir

skatinti kolageno ir elastino gamybą.

Stangresnė oda vos per 4–6 savaites.

Šveičiamasis antgalis

Šveičiamasis antgalis švelniai pašalina

viršutinį odos sluoksnį ir pastoriną epidermį

(antrą odos sluoksnį), todėl oda yra lygesnė ir

atrodo švytinti. Juo švelniai ir efektyviau nei

rankomis pašalinamas šiurkštumas ir

pleiskanojimas. Skatinamas ląstelių

atsinaujinimas. Stangresnė oda vos per 4–6

savaites.

Visiems odos tipams

„VisaCare“ švelnumas įrodytas klinikiniais

tyrimais. Prietaisas turi du antgalius (jautrų ir

įprastą), skirtus skirtingo jautrumo odai.

„Philips“ odos priežiūros ekspertai visada

pasiruošę jums padėti, kad pasiektumėte

geriausių rezultatų.

Sukurta su odos priežiūros ekspertais

„Philips VisaCare“ naudoja mikrodermabrazijos

technologiją, kuri itin populiari

profesionaliuose grožio salonuose.

„Philips“ pritaikė šią technologiją taip, kad ją

galėtumėte naudoti namuose saugiai ir

patogiai. „Philips VisaCare“ sukurta

bendradarbiaujant su mokslininkais ir

dermatologais.

5 min. trukmės procedūra

Rezultatus pamatykite iškart, atlikdami vos 5

min. procedūras du kartus per savaitę. Lygi ir

sveika oda!

Naudojimas be laido

Dėl unikalaus „VisaCare“ dizaino patogiai

atlikite procedūras nenaudodami laido.

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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Specifikacijos

Nauda

Negyvų odos ląstelių pašalinimas: naudojant

šveičiamąjį antgalį

Epidermio sustiprinimas: dėl abrazyvinės

sistemos

Mikrocirkuliacijos skatinimas: su „Air Lift

System™“

Odos priežiūros kremai: – geresnis sugėrimas,

Patvirtino 87 % naudotojų

Lengva naudoti

Pritaikomi antgaliai: Normaliai ir jautriai odai

Belaidė: iki 6 naudojimų neįkrovus

Akumuliatoriaus indikatoriaus: šviečianti

piktograma

Patogu naudoti: Ergonomiškas ir elegantiškas

dizainas

Išskirtinis ir patogus stovas: Krovimo ir

laikymo stovas

Taikymo sritys

Veidas ir kaklas

Pridėti priedai

Pritaikomi antgaliai: Normaliai ir jautriai odai

Naudojimo instrukcijos: Naudotojo vadovas

Išskirtinis ir patogus stovas: Krovimo ir

laikymo stovas

Maitinimo adapteris: 100–240 V adapteris

Laikymo krepšys: Laikant ir keliaujant

Valymo šepetys: „VisaCare“ valymo patarimai

Maitinimas

Įkrovimo laikas: 8 val.

Maitinimo sistema: Įkraunama baterija

Veikimo laikas: 6 naudojimai po 5 min.

Įtampa: 100-240 V

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

* Nepriklausomų tyrimų rezultatai su 75 naudotojais po 4

savaičių procedūrų, JK, 2014 m.
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