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Odmłodzona, bardziej jędrna skóra wzmocniona

od środka
Codzienne rozwiązanie zapewniające zdrowy wygląd skóry

Kiedy skóra jest młoda, szybko się regeneruje, zachowując jędrność i promienny

wygląd. Wraz z upływem czasu metabolizm skóry zwalnia. Właśnie dlatego

stworzyliśmy VisaCare Prestige — rozwiązanie odmładzające skórę, które

rozwiązuje problemy z utratą jędrności i poszarzałą cerą.

Końcówka codzienna zapewniająca promienny, zdrowy wygląd skóry

Stymulacja skóry zapewnia promienny, zdrowy wygląd

Końcówka normalna zwiększająca jędrność skóry

Głęboka stymulacja tkanek zapewniająca bardziej jędrną skórę

Łagodne działanie dla skóry

Produkt opracowany z udziałem dermatologów i innych ekspertów w dziedzinie skóry.

Końcówki można używać na wilgotnej skórze, aby uzyskać gładszy poślizg

Pomaga w lepszym wchłanianiu kremu nawilżającego

Do wszystkich typów skóry

Wygodne użytkowanie

Końcówki codziennej można używać codziennie w celu uzyskania optymalnych

efektów

Końcówkę normalna przeznaczona do stosowania dwa razy w tygodniu

Bezprzewodowe użytkowanie
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Zalety

Promienna, zdrowo wyglądająca skóra

150 000 kryształowych cząsteczek na

końcówce codziennej delikatnie usuwa martwe

komórki naskórka. Stymulacja skóry pobudza

krążenie krwi, zapewniając zdrowy,

młodzieńczy blask. Końcówki można używać

codziennie. 86% kobiet przyznaje*: „Moja skóra

wygląda bardziej młodzieńczo”.

Bardziej jędrna skóra

Głęboka stymulacja tkanek przy użyciu

końcówki normalnej zapewnia bardziej jędrną

skórę. Większą jędrność skóry potwierdza 92%

kobiet*.

Końcówka codzienna do stosowania każdego

dnia

Z końcówką codzienną uzyskasz

natychmiastowe efekty już po 5-minutowych

zabiegach każdego dnia.

Końcówka normalna do stosowania dwa razy

w tygodniu

Używaj końcówki normalnej dwa razy w

tygodniu do przeprowadzania intensywnych,

zaledwie 5-minutowych zabiegów, które

ujędrnią Twoją skórę.

Opracowane przez ekspertów

Urządzenie VisaCare Prestige zostało

opracowane z udziałem dermatologów i innych

ekspertów w dziedzinie skóry. Technologia

odmładzania skóry została przystosowana do

bezpiecznego użytkowania w domowym

zaciszu.

Stosowanie na mokrej i suchej skórze

To urządzenie opracowano z myślą o

optymalnych efektach na mokrej skórze.

Wystarczy przed użyciem zwilżyć skórę

niewielką ilością wody. Urządzenia można

również używać na suchej skórze — wybór

należy do Ciebie. Niezależnie od tego, którą

metodę wybierzesz, skóra stanie się bardziej

jędrna, jednak z pewnością zauważysz, że

końcówka płynniej przesuwa się po mokrej

skórze, dzięki czemu zabieg jest

przyjemniejszy i delikatniejszy.

Lepsze wchłanianie kremów

Oczyszczanie skóry za pomocą tego

urządzenia skutkuje efektywniejszym

usuwaniem pozostałości makijażu, martwych

komórek naskórka i innych zanieczyszczeń.

Efekt głębokiego oczyszczania sprawia, że

Twoje ulubione produkty do pielęgnacji skóry,

takie jak kremy, balsamy i olejki, są lepiej

wchłaniane.

Do wszystkich typów skóry

Kryształowe cząsteczki końcówek urządzenia

VisaCare Prestige są łagodne dla skóry,

ponieważ mają do 20 razy mniejszy rozmiar

niż cząsteczki normalnego peelingu.

Urządzenie jest odpowiednie dla wszystkich

rodzajów skóry — również dla skóry wrażliwej.

Bezprzewodowe użytkowanie

Wyjątkowa, bezprzewodowa konstrukcja

urządzenia VisaCare umożliwia

przeprowadzanie zabiegów w najwygodniejszy

sposób.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Łatwa obsługa

Wskaźnik akumulatora: podświetlana ikona

Indywidualnie dopasowane końcówki:

Końcówka codzienna i końcówka normalna

Łatwa obsługa: Ergonomiczna i elegancka

konstrukcja

Elementy zestawu

Szczoteczka do czyszczenia: Wskazówki

dotyczące czyszczenia urządzenia VisaCare

Etui do przechowywania: Do przechowywania,

również podczas podróży

Ekskluzywna, wygodna podstawka: podstawka

do ładowania i przechowywania

Zasilacz: Zasilacz 100–240 V

Instrukcja użytkowania: Pełna instrukcja

obsługi

Indywidualnie dopasowane końcówki:

Końcówka codzienna i końcówka normalna

Moc

Zasilanie: Akumulator

Napięcie: 100–240 V

Serwis

Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja

* Wyniki testu przeprowadzonego na 51 kobietach przez

niezależną agencję w 2015 r.
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