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substituição

VisaCare

 

Sensível

 

SC6890/01

Ponta sensível de

substituição
Para utilização apenas com o Philips VisaCare de microdermabrasão: no conforto

da sua casa, a acção combinada de esfoliação e massagem de vácuo estimula

suavemente os processos de renovação natural da sua pele e combate os

primeiros sinais de envelhecimento.

Ponta sensível de microdermabrasão

Ponta de microdermabrasão para tratamento suave

Substituir a cada 6 meses

Ponta esfoliante de substituição fácil

Ponta de encaixe fácil



Ponta de substituição SC6890/01

Destaques Especificações

Sensível para microdermabrasão

Recomenda-se utilização por mulheres que

nunca fizeram tratamentos de

microdermabrasão ou para mulheres com pele

sensível ou durante períodos em que a pele

está mais sensível devido a alterações

sazonais ou hormonais. Desenvolvida em

cooperação com dermatologistas, é segura

para utilização em casa. Quando utilizar uma

ponta nova, recomece sempre com um número

limitado de passagens, permitindo que a sua

pele se habitue a um tratamento mais intenso.*

Encaixe fácil

Fácil de encaixar e compatível com Philips

SC6220 e SC6240.

Substituir a cada 6 meses

Para obter os melhores resultados,

recomenda-se a substituição da ponta de

microdermabrasão a cada seis meses.

Vantagens

Tipo de pele: Para pele sensível

Fácil de usar

Limpeza: Lavar em água limpa, com sabão e

escova

Compatível com: Philips SC6220, Philips

SC6240

Substituição recomendada: A cada 6 meses

Substituição: Ponta de encaixe fácil

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa

ou em várias das vertentes ecológicas da

Philips - eficiência energética, embalagem,

substâncias perigosas, peso, reciclagem e

eliminação e fiabilidade da vida útil.

* em comparação com uma ponta utilizada duas vezes

por semana durante seis meses.
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