
Vârf de schimb

VisaCare

 

Sensitive

 

SC6890/01

Vârf de schimb pentru

ten sensibil

A se utiliza numai cu Philips VisaCare pentru microdermabraziune: utilizat în

confortul propriei locuinţe, mesajul prin sucțiune combinat cu exfolierea delicată

stimulează delicat procesele naturale de reînnoire ale pielii tale şi combate

primele semne de îmbătrânire.

Vârf de microdermabraziune pentru ten sensibil

Vârf de microdermabraziune pentru tratament delicat

Înlocuieşte o dată la 6 luni

Vârf de exfoliere uşor de înlocuit

Vârf cu ataşare rapidă



Vârf de schimb SC6890/01

Repere Specificaţii

Microdermabraziune pentru ten sensibil

Recomandat pentru utilizare la femeile care nu

au mai efectuat tratamente de

microdermabraziune sau la femeile cu ten

sensibil ori care traversează perioade în care

pielea este mai sensibilă din cauza

modificărilor sezoniere sau hormonale.

Dezvoltat de către dermatologi, sigur pentru

utilizarea la domiciliu. Atunci când utilizezi un

vârf nou, începe întotdeauna cu un număr

limitat de treceri; astfel, vei permite pielii tale

să se obişnuiască cu un tratament mai intens.*

Uşor de montat

Uşor de montat şi compatibil cu Philips

SC6220 şi SC6240.

Înlocuieşte o dată la 6 luni

Pentru rezultate optime, se recomandă

înlocuirea vârfului de microdermabraziune o

dată la şase luni.

Avantaje

Tip de piele: Pentru piele sensibilă

Uşor de utilizat

Curăţare: Se spală sub jet de apă, cu săpun şi

o perie

Compatibil cu: Philips SC6220, Philips

SC6240

Înlocuire recomandată: La fiecare 6 luni

Înlocuire: Vârf cu ataşare rapidă

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile,

consumul de energie şi emisiile de CO2.

Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire

semnificativă a mediului în unul sau mai

multe domenii de interes Philips Green –

eficienţă energetică, ambalare, substanţe

periculoase, greutate, reciclare şi casare şi

fiabilitate pe viaţă.

* comparativ cu un vârf utilizat de două ori pe săptămână

timp de şase luni.

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără

preaviz. Mărcile comerciale sunt

proprietatea Koninklijke Philips N.V.

sau a deţinătorilor lor legali.

Data apariţiei

2019‑07‑30

Versiune: 8.2.1

EAN: 08 71010 36752 28

www.philips.com

http://www.philips.com/

