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Sensação de maior firmeza e pele com

aparência mais jovem

com o sistema Philips VisaCare de microdermabrasão

Revigore e mantenha o aspecto jovem e natural da sua pele com o sistema de

dupla acção Air Lift & Exfoliation do VisaCare. Este massaja a pele estimulando a

circulação sanguínea, enquanto remove as células mortas da pele, permitindo

uma renovação natural das células.

Sensação de maior firmeza e pele com aparência mais jovem

Para pele com uma aparência mais jovem

A pele está mais radiante, mais suave e mais firme em 4 a 6 semanas

Tecnologia de microdermabrasão

Sistema de dupla acção Air Lift & Exfoliation

O sistema Air Lift estimula delicadamente a microcirculação

A ponta esfoliante estimula a processo de renovação das células

Segura e suave, clinicamente testada

Adequada para todos os tipos de pele

Desenvolvido por dermatologistas e cientistas especializados

Tecnologia profissional para utilização segura em sua casa

Fácil de usar

Tratamento de apenas 5 minutos, duas vezes por semana

Utilização sem fios

Carregamento durante a noite para 3 semanas de utilização
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Destaques

Juventude

O Philips VisaCare de microdermabrasão

estimula o processo de renovação superficial

para uma pele mais suave, com maior firmeza

e visivelmente radiante.

Resultados visíveis

93% das mulheres que a testaram relataram

uma pele instantaneamente mais suave. 84%

concordam que a sua pele tem uma aparência

mais radiante, 84% notaram que a sua pele

tem uma aparência mais saudável*.

Sistema de dupla acção

Massaja a pele, estimulando a circulação

sanguínea enquanto remove as células mortas

da pele permitindo uma renovação natural das

células.

Sistema Air Lift

A massagem de vácuo estimula intensamente

a microcirculação. A pele é levantada e

esticada de forma delicada, massajando as

camadas mais profundas. O fluxo sanguíneo

aumenta, fornecendo oxigénio e os nutrientes

à superfície. Para uma aparência revitalizada.

O VisaCare foi concebido para estar no ponto

de esticamento perfeito, necessário para

estimular a produção de colagénio e elastina.

Para uma pele com maior firmeza em 4 a 6

semanas.

Ponta esfoliante

A ponta esfoliante remove delicadamente

parte do stratum corneum (a camada exterior

da pele) e torna a epiderme mais espessa (a

segunda camada da pele), revelando uma pele

com maior suavidade e uma aparência

radiante. Esta elimina suavemente a aspereza

e escamação com maior eficácia e controlo do

que possível usando as mãos. A pele é

estimulada a renovar as células. Para uma

pele mais firme em 4 a 6 semanas.

Adequada para todos os tipos de pele

A suavidade do VisaCare está clinicamente

comprovada. O dispositivo inclui duas pontas

(sensível e normal) adequadas a diferentes

níveis de sensibilidade da pele. Especialistas

em cuidados da pele da Philips estão à sua

disposição para o orientar na obtenção dos

melhores resultados.

Desenvolvido com especialistas da pele

O Philips VisaCare utiliza a tecnologia de

microdermabrasão normalmente utilizada em

salões de estética profissionais. A Philips

adaptou esta tecnologia para uma utilização

segura no conforto da sua própria casa. O

Philips VisaCare foi desenvolvido em

colaboração com dermatologistas e cientistas

especializados.

Tratamento de 5 minutos

Obtenha resultados imediatos com apenas 5

minutos de tratamento, duas vezes por

semana. Com um brilho suave e saudável!

Utilização sem fios

O design exclusivo sem fios do VisaCare

permite-lhe retirar o máximo de benefício do

seu tratamento da forma mais confortável

possível.

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips -

eficiência energética, embalagem, substâncias

perigosas, peso, reciclagem e eliminação e

fiabilidade da vida útil.
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Especificações

Vantagens

Remoção das células mortas da pele: graças à

ponta esfoliante

Espessamento epidérmico: motivado pelo

sistema abrasivo

Estimulação da microcirculação:

proporcionada pelo Air Lift System™

Cremes de cuidados da pele: com melhor

absorção, verificada por 87% dos utilizadores

Fácil de usar

Pontas personalizadas: Pele normal e sensível

Sem fios: até 6 utilizações sem carregar

Indicador de bateria: ícone iluminado

Fácil manuseamento: Design elegante e

ergonómico

Suporte exclusivo e prático: suporte de carga

e arrumação

Zonas de aplicação

Rosto e pescoço

Itens incluídos

Pontas personalizadas: Pele normal e sensível

Instruções de utilização: Manual do utilizador

completo

Suporte exclusivo e prático: suporte de carga

e arrumação

Adaptador de corrente: Transformador de 100

- 240 V

Bolsa para arrumação: Para arrumação e

viagem

Escova de limpeza: Para limpar as pontas

VisaCare

Alimentação

Tempo de carga: 8 horas

Alimentação: Bateria recarregável

Tempo de utilização: 6 utilizações de 5

minutos cada

Voltagem: 100-240 V

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia limitada

* Resultados de testes independentes num universo de

75 consumidores em tratamentos de 4 semanas, Reino
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