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Резервен накрайник за

чувствителна кожа

За употреба само с Philips VisaCare за микродермабразио: използвана в удобството на дома

ви, комбинацията от ексфолиране и вакуумен масаж нежно стимулира естествените

процеси на обновяване на кожата ви и се справя с първите признаци на стареене.

Накрайник за микродермабразио за чувствителна кожа

Накрайник за микродермабразио за нежно третиране

Сменяйте на всеки 6 месеца

Лесен за замяна ексфолиращ накрайник

Накрайник с лесно поставяне с щракване



Резервен накрайник SC6890/01

Акценти Спецификации

Микродермабразио за чувствителна кожа

Препоръчва се за жени, които не са свикнали с

процедурите с микродермабразио, или за жени с

чувствителна кожа или в периодите, когато кожата е

по-чувствителна поради сезонни или хормонални

промени. Разработен съвместно с дерматолози,

безопасен за домашна употреба. Когато използвате

нов накрайник, винаги започвайте отново с ограничен

брой движения, за да позволите на кожата си да

свикне с по-интензивното третиране.*

Лесно поставяне

Лесен за поставяне и съвместим с Philips SC6220 и

SC6240.

Сменяйте на всеки 6 месеца

За оптимални резултати се препоръчва да заменяте

накрайника за микродермабразио на всеки шест

месеца.

Предимства

Тип на кожата: За чувствителна кожа

Лесна употреба

Почистване: Мийте с прясна вода, със сапун и четка

Съвместим с: Philips SC6220, Philips SC6240

Препоръчителна подмяна: Всеки 6 месеца

Резервни части: Накрайник с лесно поставяне с

щракване

 

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.

* в сравнение с накрайник, използван два пъти седмично в

продължение на шест месеца.
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