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Na pocit pevnejšia a mladistvejšie vyzerajúca

pokožka
vďaka mikrodermabrazívnemu systému Philips VisaCare

Osviežte a udržiavajte prirodzený mladistvý vzhľad svojej pokožky so systémom

VisaCare Dual Action na lifting a peeling pokožky. Masíruje pokožku, podporuje

prekrvenie, odstraňuje odumreté kožné bunky a napomáha tak prirodzenému

obnovovaniu pleti.

Na pocit pevnejšia a mladistvejšie vyzerajúca pokožka

Na mladistvejšie vyzerajúcu pokožku

Pokožka je žiarivejšia a na dotyk hladšia a pevnejšia už v priebehu 4 – 6 týždňov

Mikrodermabrazívna technológia

Systém Dual Action na lifting a peeling pokožky

Liftingový systém jemne stimuluje mikrocirkuláciu

Peelingová špička stimuluje proces obnovy buniek

Bezpečné, jemné a klinicky testované

Vhodné pre všetky typy pleti

Vyvinuté v spolupráci s prvotriednymi vedcami a dermatológmi

Salónová technológia na bezpečné použitie u vás doma

Jednoduché používanie

5-minútové ošetrenie, dvakrát týždenne

Bezšnúrové použitie

Nabíjanie cez noc na 3 týždne používania
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Hlavné prvky

Mladistvá

Philips VisaCare Microdermabrasion stimuluje

proces obnovy povrchu pokožky pre hladšiu,

pevnejšiu a viditeľne žiarivejšiu pokožku.

Viditeľné výsledky

Podľa 93 % testovaných žien bola ich pokožka

okamžite na dotyk hladšia. 84 % sa zhodlo, že

ich pokožka vyzerá žiarivejšie a 84 % si všimlo,

že ich pokožka vyzerá zdravšie*.

Systém DualAction

Masíruje pokožku, podporuje prekrvenie a

odstraňuje odumreté kožné bunky, čím

podporuje prirodzené obnovovanie buniek.

Liftingový systém

Vákuová masáž intenzívne stimuluje

mikrocirkuláciu. Pokožku jemne dvíha a

naťahuje a masíruje jej hlbšie vrstvy. Zlepšuje

sa prekrvenie a na povrch sa dostáva viac

kyslíka a výživných látok. Zaručuje zdravý

vzhľad. Zariadenie VisaCare je navrhnuté tak,

aby našlo správnu úroveň natiahnutia pokožky

potrebnú na stimuláciu produkcie kolagénu a

elastínu. Pre pevnejší pocit už za 4 – 6

týždňov.

Peelingová špička

Peelingová špička jemne odstraňuje čas

vrchnej vrstvy pokožky a posilňuje epidermu

(druhá vrstva pokožky), čím odhaľuje pokožku,

ktorá je na dotyk jemnejšia a celá žiari. Jemne

a odstraňuje drsnosť a šupinatosť efektívnejšie

a kontrolovanejšie ako je možné pri ručnom

odstraňovaní. V pokožke tak stimuluje obnovu

buniek. Pre pevnejší pocit už za 4 – 6 týždňov.

Vhodné pre všetky typy pleti

Šetrnosť zariadenia VisaCare je klinicky

dokázaná. Zariadenie obsahuje dve špičky

(šetrnú a normálnu) na rôzne úrovne citlivosti

pleti. Experti na starostlivosť o pleť

v spoločnosti Philips sú vám k dispozícii na

ceste za najlepšími výsledkami.

Vyvinuli experti starost. o pleť

Zariadenie Philips VisaCare využíva

mikrodermabrazívnu technológiu, ktorá sa

bežne používa aj v salónoch krásy. Spoločnosť

Philips túto technológiu zaviedla na bezpečné

používanie v pohodlí vášho domova.

Zariadenie Philips VisaCare bolo vyvinuté

v spolupráci s prvotriednymi vedcami a

dermatológmi.

5-minútové ošetrenie

Dosiahnite okamžité výsledky vďaka iba 5-

minútovým ošetreniam dvakrát týždenne. Na

hladkú a zdravú žiarivú pokožku!

Bezšnúrové použitie

Unikátny bezšnúrový dizajn zariadenia

VisaCare umožňuje pohodlné používanie.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Výhody

Odstraňovanie odumretých kožných buniek:

vďaka peelingovej špičke

Zhrubnutie epidermy: vďaka peelingovému

systému

Stimulácia mikrocirkulácie: vďaka liftingovému

systému Air Lift System™

Pleťové krémy: sa lepšie absorbujú, podľa

87 % používateľov

Jednoduché používanie

Prispôsobené špičky: Na normálnu a citlivú

pokožku

Bez šnúry: až 6 použití bez nabíjania

Ukazovateľ stavu batérie: svietiaci indikátor

Jednoduchá obsluha: Ergonomický a

elegantný dizajn

Exkluzívny a praktický stojan: stojan na

nabíjanie a odkladanie

Oblasti aplikácie

Tvár a krk: áno

Pribalené príslušenstvo

Prispôsobené špičky: Na normálnu a citlivú

pokožku

Pokyny pre použitie: Úplný návod na

používanie

Exkluzívny a praktický stojan: stojan na

nabíjanie a odkladanie

Sieťový adaptér: 100 – 240 V adaptér

Odkladacie puzdro: Na odkladanie a

cestovanie

Čistiaca kefka: Na vyčistenie špičiek VisaCare

Príkon

Čas nabíjania: 8 hodín

Napájací systém: Nabíjateľná batéria

Prevádzkový čas: 6 použití po 5 minút

Napätie: 100 - 240 V

Servis

Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

* Nezávislé výsledky testov 75 spotrebiteľov po 4

týždňoch starostlivosti, Spojené kráľovstvo 2014
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