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Megújult, feszesebb tapintású bőr – belülről

fakadóan
Mindennapos megoldás az egészséges megjelenésű bőrért

A fiatal bőr gyorsan megújul, feszes és ragyogó. A bőr anyagcseréje azonban az

idő múlásával lelassul. Ezért is fejlesztettük ki a VisaCare Prestige készüléket: a

bőrfiatalító megoldást, amely hadat üzen a bőrfeszesség csökkenésének és a fakó

arcszínnek.

Naponta használandó fej a ragyogó, egészséges megjelenésű bőrért

Felületstimulálás a ragyogó, egészséges megjelenésű bőrért

Normál fej a feszesebb tapintású bőrért

A szövetek mély stimulációja a feszesebb tapintású bőrért

Gyengéd a bőrhöz

Bőrszakértők, tudósok és bőrgyógyászok segítségével kifejlesztve.

Nedves bőrön is használható az egyenletesebb csúszásért

Elősegíti a hidratálókrémek jobb felszívódását

Minden bőrtípushoz megfelelő

Egyszerű használat

A naponta használandó fej minden nap használható az optimális eredmények

elérése érdekében

Hetente kétszer használandó normál fej

Vezeték nélküli használat
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Fénypontok

Ragyogó, egészséges megjelenésű bőr

A naponta használandó fejen lévő 150 000

kristályrészecske finoman távolítja el az elhalt

bőrsejteket. A felületstimulálás serkenti a

vérkeringést az egészséges, fiatalos

ragyogásért. A fej naponta használható. A nők

86%-a egyetért*: „a bőröm sokkal fiatalabbnak

tűnik”.

Feszesebb tapintású bőr

A szövetek mély stimulációja normál fejjel, a

feszesebb tapintású bőrért. A nők 92%-a

egyetért ezzel*: „feszesebb tapintású a bőr.”

Naponta használandó fej a mindennapi

használathoz

Érjen el azonnali eredményeket a naponta

használandó fejjel mindössze napi 5 perces

kezeléssel.

Hetente kétszer használandó normál fej

Használja a normál fejet hetente kétszer a

feszesebb bőrért, és a mindössze 5 perc alatt

elvégezhető intenzívebb kezelésért.

Bőrszakértők segítségével kifejlesztve

A VisaCare Prestige készüléket bőrszakértők,

tudósok és bőrgyógyászok segítségével

fejlesztették ki. A bőrfiatalító technológiát így

már kényelmesen, otthonában is

biztonságosan használhatja.

Nedves és száraz bőrön is használható

Az eszközt úgy fejlesztették ki, hogy a legjobb

eredményeket nyújtsa nedves bőrön. Használat

előtt nedvesítse be bőrét vízzel.

Száraz bőrön is használható, így az Önnek a

legmegfelelőbb módszert választhatja ki. Bár

bőre mindekét módszerrel feszesebb tapintású

lesz, észre fogja venni, hogy a fej könnyebben

csúszik a nedves bőrön, így még kellemesebb

és finomabb élményt nyújt.

Fokozza a krémek felszívódását

Ha ezzel a készülékkel tisztítja bőrét, nemcsak

több sminkmaradványt és elhalt hámsejtet tud

eltávolítani, hanem az élettelen bőrszínt is. A

mélytisztító hatásnak köszönhetően kedvenc

bőrápoló termékei, például a krémek, szérumok

és esszenciák jobban beszívódnak a bőrbe.

Minden bőrtípushoz megfelelő

A Visacare Prestige fejeken lévő

kristályrészecskék tényleg rendkívül gyengédek

bőréhez, mivel akár 20-szor

kisebbek, mint a dörzsöléshez használt normál

részecskék. Minden bőrtípushoz, még a

legérzékenyebbhez is megfelelő.

Vezeték nélküli használat

A Visacare egyedülálló vezeték nélküli

kialakításának köszönhetően a

legkényelmesebb módon élvezheti a kezelést.

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips Green fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Egyszerű használat

Töltöttségjelző: megvilágított ikon

Testre szabott tippek: Naponta használandó

fej és normál fej

Egyszerű kezelés: Ergonomikus és elegáns

kivitel

Tartozékok

Tisztítókefe: Tippek a VisaCare tisztításához

Tárolótáska: Tároláshoz és utazáshoz

Exkluzív és kényelmes állvány: töltő- és

tárolóállvány

Hálózati adapter: 100-240 V-os adapter

Használati útmutató: Teljes használati

útmutató

Testre szabott tippek: Naponta használandó

fej és normál fej

Energiaellátás

Áramforrás: Akkumulátoros

Feszültség: 100–240 V

Szerviz

Jótállás: 2 év korlátozott garancia

* 2015-ben független ügynökség által, 51 női fogyasztó

bevonásával végzett független teszt eredménye
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