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Obnovená pokožka s pocitem větší pevnosti
Vaše každodenní řešení pro zdravě vypadající pokožku

Mladá pokožka se rychle obnovuje, je pevná a září životem. Postupem času však

její metabolismus zpomaluje. Proto jsme vyvinuli VisaCare Prestige: řešení pro

omlazení vaší pokožky, které řeší ztrátu pevnosti a mdlou pleť.

Každodenní nástavec pro zářivou, zdravě vypadající pleť

Povrchová stimulace pro zářivý, zdravý vzhled pokožky

Hrot Normal pro pocit pevnější pleti

Hloubková stimulace tkáně pro pocit pevnější pokožky

Jemný k pokožce

Vytvořeno ve spolupráci s odborníky na pokožku, vědci a dermatology.

Pro hladký pohyb lze použít na mokré pokožce

Pomáhá zlepšit vstřebávání hydratačních krémů

Vhodné pro všechny typy pleti

Snadné použití

Každodenní koncovku lze pro dosažení co nejlepších výsledků používat denně

Hrot Normal lze použít dvakrát týdně

Bezdrátové použití
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Přednosti

Svěží a zdravá pokožka

150 000 krystalických částic na každodenním

nástavci jemně odstraňuje oslabené kožní

buňky. Povrchová stimulace povzbuzuje krevní

oběh pro zdravé a mladistvé vyzařování. Tento

nástavec lze používat denně. 86 % žen se

shoduje*: „moje kůže vypadá mladistvěji“.

Pevnější pokožka

Hloubková stimulace tkání s hrotem Normal pro

pocit pevnější pokožky. 92 % žen souhlasí*:

„pocit pevnější pokožky“.

Každodenní koncovka pro každodenní

používání

Docilte s každodenní koncovkou okamžitých

výsledků za pouhých 5 minut denně.

Hrot Normal pro použití dvakrát týdně

Použijte hrot Normal dvakrát týdně pro větší

zpevnění, intenzivnější ošetření v pouhých

5 minutách.

Ve spolupráci s odborníky

Nástavec VisaCare Prestige byl vytvořen ve

spolupráci s odborníky na pokožku

a dermatology. Technologie pro omlazení

pokožky je přizpůsobená pro bezpečné

používání v pohodlí vašeho domova.

Použití na mokré i suché pokožce

Toto zařízení bylo vyvinuto pro ty nejlepší

výsledky na mokré pokožce. Než je použijete,

pokožku jednoduše trošku navlhčete vodou.

Zařízení můžete samozřejmě použít i na

suchou pokožku, záleží na vás. Oba typy

použití zajistí zpevnění pokožky, ale uvidíte, že

koncovka klouže snadněji po mokré kůži, což

přináší jemnější a příjemnější zážitek.

Zlepšuje vstřebávání krémů

Při čištění tímto přístrojem odstraníte více

zbytků make-upu i odumřelých buněk pokožky

a její ochablost. Díky efektu hloubkového

čištění se vaše oblíbené přípravky péče o pleť,

jako jsou krémy, séra a esence, do pokožky

lépe vstřebají.

Vhodné pro všechny typy pleti

Krystalické částice na koncovkách Visacare

Prestige jsou k vaší pleti jemné, protože jsou

až 20krát menší než běžné peelingové částice.

Vhodné pro všechny typy pleti, i pro pleť

citlivou.

Bezdrátové použití

Jedinečný bezdrátový design zařízení Visacare

vám umožní vychutnat si ošetření tím

nejpohodlnějším způsobem.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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Specifikace

Snadné použití

Indikátor baterie: rozsvícená ikona

Přizpůsobené koncovky: Každodenní koncovka

a normální koncovka

Snadné použití: Ergonomický a elegantní

design

Balení obsahuje

Čisticí kartáček: Tipy pro čištění VisaCare

Pouzdro pro skladování: Pro uložení a

cestování

Exkluzivní a praktický stojánek: Nabíjecí a

úložný podstavec

Adaptér napájení: 100–240V adaptér

Návod k použití: Kompletní uživatelská

příručka

Přizpůsobené koncovky: Každodenní koncovka

a normální koncovka

Spotřeba

Napájení: Nabíjecí baterie

Napětí: 100-240 V

Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

* Nezávislé výsledky 51 zákaznic testovaných nezávislou

agenturou v roce 2015
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