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Bardziej jędrna i młodziej wyglądająca skóra
z systemem do mikrodermabrazji Philips VisaCare

Dodaj skórze energii i zachowaj jej naturalny, młodzieńczy wygląd dzięki

podwójnemu systemowi Air Lift i systemowi złuszczania, w jakie wyposażone jest

urządzenie VisaCare. Masuje ono skórę i wspomaga krążenie krwi, usuwając

jednocześnie martwe komórki naskórka i wspomagając naturalny proces odnowy

komórek.

Bardziej jędrna i młodziej wyglądająca skóra

Młodziej wyglądająca skóra

Skóra staje się gładsza, bardziej promienna i jędrna w ciągu 4–6 tygodni

Technologia mikrodermabrazji

System DualAction Air Lift i system złuszczania

System Air Lift łagodnie stymuluje mikrocyrkulację

Końcówka złuszczająca stymuluje proces odnowy komórek skóry

Bezpieczne i delikatne działanie potwierdzone klinicznie

Do wszystkich typów skóry

Opracowane z udziałem doświadczonych dermatologów i innych specjalistów

Technologia wykorzystywana w salonach kosmetycznych do bezpiecznego

zastosowania w domu

Wygodne użytkowanie

5-minutowy zabieg, 2 razy w tygodniu

Bezprzewodowe użytkowanie

Ładowanie przez noc wystarcza na 3 tygodnie użytkowania
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Zalety

Młodzieńczy wygląd

Urządzenie do mikrodermabrazji Philips

VisaCare stymuluje proces odnowy skóry

(resurfacing), sprawiając, że staje się ona

gładsza, bardziej jędrna i promienna.

Widoczne efekty

93% kobiet, które przetestowały produkt, od

razu zauważyło większą gładkość skóry, a 84%

przyznaje, że skóra jest bardziej promienna.

Również 84% zauważyło, że skóra wygląda

zdrowiej*.

System DualAction

Masuje skórę i wspomaga krążenie krwi,

usuwając jednocześnie martwe komórki

naskórka i wspomagając naturalny proces

odnowy komórek.

System Air Lift

Masaż podciśnieniowy intensywnie stymuluje

mikrocyrkulację. Skóra jest delikatnie

podnoszona i rozciągana, aby umożliwić

masowanie jej głębszych warstw. Krążenie krwi

przyspiesza, co powoduje przenoszenie tlenu i

składników odżywczych do powierzchni skóry,

która zostaje zrewitalizowana. Urządzenie

VisaCare zostało zaprojektowane do

masowania i rozciągania odpowiednich

miejsc w celu stymulacji produkcji kolagenu i

elastyny. Skóra staje się bardziej jędrna w

ciągu 4–6 tygodni.

Końcówka złuszczająca

Końcówka złuszczająca delikatnie usuwa

zrogowaciałą warstwę naskórka (górną warstwę

skóry) i sprawia, że naskórek staje się grubszy

(druga warstwa skóry), dzięki czemu odkrywa

skórę, która jest gładsza i wygląda bardziej

promiennie. Delikatnie pozbywa się szorstkiej i

łuszczącej się skóry skuteczniej i w bardziej

kontrolowany sposób niż jest to możliwe

ręcznie. Skóra jest stymulowana do odnowy

komórek i staje się bardziej jędrna w ciągu 4–6

tygodni.

Do wszystkich typów skóry

Łagodne działanie urządzenia VisaCare

zostało potwierdzone klinicznie. Urządzenie

jest wyposażone w dwie końcówki do skóry o

różnym stopniu wrażliwości (skóra wrażliwa i

normalna). Zespół ekspertów w dziedzinie

pielęgnacji zapewnia wskazówki, które

pomogą osiągnąć najlepsze rezultaty.

Opracowane przez ekspertów

Urządzenie Philips VisaCare wykorzystuje

technologię mikrodermabrazji często

stosowaną w profesjonalnych salonach

kosmetycznych. Firma Philips dostosowała tę

technologię tak, aby można było bezpiecznie

korzystać z niej w domu. Urządzenie Philips

VisaCare zostało zaprojektowane we

współpracy z doświadczonymi dermatologami

i innymi specjalistami.

5-minutowy zabieg

Natychmiastowe rezultaty — 5-minutowy

zabieg dwa razy w tygodniu. Gładka skóra o

zdrowym blasku!

Bezprzewodowe użytkowanie

Wyjątkowa, bezprzewodowa konstrukcja

urządzenia VisaCare umożliwia

przeprowadzanie zabiegów w najwygodniejszy

sposób.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.



Mikrodermabrazja SC6240/01

Dane techniczne

Cechy:

Usuwanie martwych komórek naskórka: dzięki

końcówce złuszczającej

Pogrubianie naskórka: za sprawą działania

systemu złuszczającego

Stymulacja mikrocyrkulacji: dzięki systemowi

Air Lift System™

Kremy pielęgnacyjne: lepiej się wchłaniają,,

co potwierdza 87% użytkowników

Łatwa obsługa

Indywidualnie dopasowane końcówki: Do

skóry normalnej i wrażliwej

Sieć bezprzewodowa: do 6 użyć bez potrzeby

ponownego ładowania

Wskaźnik akumulatora: podświetlana ikona

Łatwa obsługa: Ergonomiczna i elegancka

konstrukcja

Ekskluzywna, wygodna podstawka: podstawka

do ładowania i przechowywania

Obszary zastosowania

Twarz i szyja

Elementy zestawu

Indywidualnie dopasowane końcówki: Do

skóry normalnej i wrażliwej

Instrukcja użytkowania: Pełna instrukcja

obsługi

Ekskluzywna, wygodna podstawka: podstawka

do ładowania i przechowywania

Zasilacz: Zasilacz 100–240 V

Etui do przechowywania: Do przechowywania,

również podczas podróży

Szczoteczka do czyszczenia: Wskazówki

dotyczące czyszczenia urządzenia VisaCare

Moc

Czas ładowania: 8 godzin

Zasilanie: Akumulator

Czas działania: 6 użyć po 5 minut

Napięcie: 100–240 V

Serwis

Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja

* Wyniki niezależnego testu przeprowadzonego na 75

kobietach przez 4 tygodnie zabiegów, Wielka Brytania,

2014 r.
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