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Steviger gevoel, jeugdiger ogende huid
met het Philips VisaCare Microdermabrasion-systeem

Stimuleer en behoud het natuurlijke jeugdige uiterlijk van uw huid met het VisaCare

Dual Action Air Lift & Exfoliation-systeem. Dit masseert uw huid en stimuleert de

doorbloeding. Dode huidcellen worden verwijderd voor een natuurlijke

celvernieuwing.

Steviger gevoel, jeugdiger ogende huid

Voor een jonger uitziende huid

Huid is stralender, voelt gladder en steviger in 4-6 weken

Microdermabrasion-technologie

DualAction Air Lift & Exfoliation-systeem

Het Air Lift-systeem stimuleert op zachte wijze microcirculatie

Het scrubuiteinde stimuleert het celvernieuwingsproces

Veilig en zacht, klinisch getest

Geschikt voor alle huidtypen

Ontwikkeld in samenwerking met deskundige wetenschappers en dermatologen

Technologie van salons, voor veilig gebruik thuis

Gebruiksvriendelijk

Slechts twee behandelingen van 5 minuten per week

Draadloos gebruik

Laad 's nachts op voor 3 weken gebruik
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Kenmerken

Jeugdig

Philips VisaCare Microdermabrasion stimuleert

celaanmaak in de huid voor een gladder,

steviger gevoel en een zichtbaar stralende

huid.

Zichtbare resultaten

93% van de geteste vrouwen zegt dat de huid

direct soepeler aanvoelt. 84% is van mening

dat de huid er stralender uitziet. 84% merkt dat

de huid er gezonder uitziet.*

DualAction-systeem

Masseert de huid en stimuleert de

bloedsomloop, terwijl dode huidcellen worden

verwijderd voor een natuurlijke celvernieuwing.

Air Lift-systeem

De massagekop stimuleert actief de

microcirculatie. De huid wordt voorzichtig

opgetild en strakgetrokken, waardoor de

diepere lagen worden gemasseerd. De

bloedcirculatie wordt verbeterd, en zuurstof en

voedingsstoffen worden naar de oppervlakte

gebracht voor een gerevitaliseerde uitstraling.

VisaCare is ontworpen om de collageen- en

elastineproductie optimaal te stimuleren. Voor

een steviger gevoel in 4-6 weken.

Scrubuiteinde

Het scrubuiteinde verwijdert voorzichtig een

deel van de hoornlaag (de bovenste laag van

de huid) en maakt de opperhuid (de tweede

laag van de huid) dikker, zodat de huid zachter

aanvoelt en er stralend uitziet. Oneffenheden

worden voorzichtig, effectief en gecontroleerder

weggewerkt dan met de hand mogelijk is. De

aanmaak van nieuwe huidcellen wordt

gestimuleerd. Voor een steviger gevoel in 4-6

weken.

Geschikt voor alle huidtypen

Het is klinisch bewezen dat VisaCare zacht te

werk gaat. Het apparaat wordt geleverd met

twee opzetstukken (voor de gevoelige en de

normale huid). Philips Skincare-experts helpen

u de beste resultaten te bereiken.

Ontwikkeld met huidexperts

Philips VisaCare gebruikt de

Microdermabrasion-technologie die normaal in

professionele schoonheidssalons wordt

gebruikt. Philips heeft deze technologie

aangepast voor veilig thuisgebruik. Philips

VisaCare is ontwikkeld in samenwerking met

deskundige wetenschappers en dermatologen.

Behandeling in 5 minuten

Bereik direct resultaat met slechts twee

behandelingen van 5 minuten per week. Voor

een glad gevoel en een stralende huid!

Draadloos gebruik

Met het unieke snoerloze ontwerp van

VisaCare geniet u op de meest comfortabele

manier van uw behandeling.

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Voordelen

Dode huidcellen worden verwijderd: dankzij

het scrubuiteinde

De opperhuid wordt dikker gemaakt: door het

abrasion-systeem

Microcirculatie wordt gestimuleerd: door het

Air Lift System™

Huidcrèmes: worden beter geabsorbeerd,

volgens 87% van de gebruikers

Gebruiksgemak

Opzetstukken: voor normale en gevoelige huid

Draadloos: tot 6 behandelingen zonder op te

laden

Batterij-indicator: brandend lampje

Eenvoudig te gebruiken: Ergonomisch en

elegant ontwerp

Handige exclusieve standaard: oplaad- en

opslagstandaard

Toepassingsgebieden

Gezicht en hals

Meegeleverde artikelen

Opzetstukken: voor normale en gevoelige huid

Instructies voor gebruik: Gebruiksaanwijzing

Handige exclusieve standaard: oplaad- en

opslagstandaard

Stroomadapter: 100 - 240 V adapter

Opbergetui: Voor opbergen en voor onderweg

Reinigingsborsteltje: De VisaCare-koppen

schoonmaken

Vermogen

Oplaadtijd: 8 uur

Voedingssysteem: Oplaadbare batterij

Gebruikstijd: 6 behandelingen van 5 minuten

Voltage: 100 - 240 V

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

* Onafhankelijke testresultaten van 75 consumenten bij

behandeling van 4 weken, Verenigd Koninkrijk 2014
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