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Een verfriste, stevigere huid van binnenuit
Uw dagelijkse oplossing voor een gezond uitziende huid

De jonge huid herstelt zich snel en is stevig en stralend. Na verloop van tijd wordt

de stofwisseling van uw huid langzamer. Daarom hebben wij VisaCare Prestige

ontwikkeld: dé huidverjongingsoplossing voor verlies van stevigheid en een doffe

teint.

Dagelijkse opzetstuk voor een gezond uitziende huid

Stimulatie van het huidoppervlak voor een stralende, gezond uitziende huid

Normaal opzetstuk voor huid die steviger aanvoelt

Stimulatie van diepe huidlagen voor een steviger aanvoelende huid

Zacht voor uw huid

Ontwikkeld in samenwerking met huidexperts, wetenschappers en dermatologen.

Kan op een natte huid worden gebruikt zodat de kop soepeler over de huid glijdt

Helpt de opname van uw vochtinbrengende crème te verbeteren

Geschikt voor alle huidtypen

Gebruiksvriendelijk

Daily-kop kan iedere dag worden gebruikt voor optimale resultaten

Het normale opzetstuk kan twee keer per week worden gebruikt

Draadloos gebruik
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Kenmerken

Stralende en gezond uitziende huid

De 150.000 kristallen deeltjes op de Daily-kop

verwijderen voorzichtig doffe huidcellen. De

stimulatie van het huidoppervlak verbetert de

bloedsomloop voor een gezonde, jeugdige

glans. Deze kop kan dagelijks worden gebruikt.

86% van de vrouwen zijn het erover eens*:

"mijn huid ziet er jeugdiger uit".

Steviger aanvoelende huid

Stimulatie van diepe huidlagen met normaal

opzetstuk voor steviger aanvoelende huid. 92%

van de vrouwen is het ermee eens*: 'steviger

voelende huid'.

Daily-kop kan iedere dag worden gebruikt

Zie onmiddellijk resultaat met een

behandeling van slechts 5 minuten per dag

met de Daily-kop.

Normaal opzetstuk om 2 keer per week te

gebruiken

Gebruik het normale opzetstuk twee keer per

week voor een meer verstevigende, intense

behandeling in slechts 5 minuten.

Ontwikkeld met huidexperts

VisaCare Prestige is ontwikkeld in

samenwerking met huidexperts,

wetenschappers en dermatologen. De

huidverjongingstechnologie kan veilig thuis

worden gebruikt.

Voor gebruik op natte en droge huid

Het apparaat is ontwikkeld voor de beste

resultaten op een natte huid. Maak uw huid

voor gebruik vochtig met wat water. Het

apparaat kan ook worden gebruikt op een

droge huid: u kunt zelf beslissen wat uw

voorkeur heeft. Beide gebruikstypen zullen

ervoor zorgen dat uw huid steviger aanvoelt,

maar u zult merken dat de kop gemakkelijker

over een natte huid glijdt voor een

aangenamere ervaring.

Verbetert de opname van crèmes

Reinigen met dit apparaat betekent dat u meer

make-upresten en dode huidcellen verwijdert

waardoor dofheid afneemt. Dankzij de diepe

reiniging worden uw favoriete

huidverzorgingsproducten zoals crèmes,

serums en essences beter opgenomen door de

huid.

Geschikt voor alle huidtypen

De kristallen deeltjes van de Visacare

Prestige-koppen zijn zacht voor uw huid,

aangezien ze tot 20 keer kleiner zijn dan

normale scrubdeeltjes. Geschikt voor alle

huidtypen, zelfs de gevoelige huid.

Draadloos gebruik

Met het unieke snoerloze ontwerp van

VisaCare geniet u op de meest comfortabele

manier van uw behandeling.

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Gebruiksgemak

Batterij-indicator: brandend lampje

Aangepaste opzetstukken: Daily-kop en

Normal-kop

Eenvoudig te gebruiken: Ergonomisch en

elegant ontwerp

Meegeleverde artikelen

Reinigingsborsteltje: De VisaCare-koppen

schoonmaken

Opbergetui: Voor opbergen en voor onderweg

Handige exclusieve standaard: oplaad- en

opslagstandaard

Stroomadapter: 100 - 240 V adapter

Instructies voor gebruik: Gebruiksaanwijzing

Aangepaste opzetstukken: Daily-kop en

Normal-kop

Vermogen

Voedingssysteem: Oplaadbare batterij

Voltage: 100 - 240 V

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

* Resultaat van onafhankelijk onderzoek onder 51

vrouwelijke consumenten, uitgevoerd door een

onafhankelijk bureau in 2015
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