
Náhradný nástavec
na citlivú pleť

VisaCare

 

Jemný

 

SC6890/01

Náhradný nástavec,

citlivá pokožka

Na použitie len so systémom Philips VisaCare na mikrodermabráziu: používa sa v

pohodlí vášho domova a kombinuje peeling s vákuovou masážou, čím jemne

stimuluje prirodzený obnovovací proces vašej pokožky a súčasne bojuje proti

prvým znakom starnutia.

Nástavec na mikrodermabráziu, citlivá pokožka

Nástavec na mikrodermabráziu pre šetrné ošetrenie

Výmena každých 6 mesiacov

Peelingový nástavec s jednoduchou výmenou

Jednoduchý zacvakávací nástavec



Náhradný nástavec na citlivú pleť SC6890/01

Hlavné prvky Technické údaje

Mikrodermabrázia, citlivá pokožka

Odporúča sa používať ženám, ktoré nemajú

skúsenosti s ošetrovaním pomocou

mikrodermabrázie, alebo ženám s citlivou

pokožkou, prípadne ženám v prechode, ktoré

majú citlivejšiu pleť kvôli sezónnym alebo

hormonálnym zmenám. Vyvinuté s

dermatológmi, bezpečné na domáce

používanie. Pri použití nového nástavca začnite

vždy znova s obmedzeným počtom prechodov,

čím umožníte vašej pokožke zvyknúť si na

intenzívnejšie ošetrenie.*

Jednoduché nasadenie

Jednoducho nastaviteľný a kompatibilný so

zariadením Philips SC6220 a SC6240.

Výmena každých 6 mesiacov

Na dosiahnutie optimálnych výsledkov sa

odporúča vymieňať nástavec na

mikrodermabráziu každých šesť mesiacov.

Výhody

Typ pokožky: Pre citlivú pokožku

Jednoduché používanie

Čistenie: Umývajte čistou vodou, pomocou

mydla a kefky

Kompatibilné s: Philips SC6220, Philips

SC6240

Odporúčaná výmena: Každých 6 mesiacov

Náhradné: Jednoduchý zacvakávací nástavec

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.

* v porovnaní s nástavcom používaným dvakrát do týždňa

po dobu šiestich mesiacov.

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny

špecifikácií bez oznámenia.

Ochranné známky sú majetkom

Koninklijke Philips N.V. alebo ich

príslušných vlastníkov.

Dátum vydania

2019‑07‑30

Verzia: 8.2.1

EAN: 08 71010 36752 28

www.philips.com

http://www.philips.com/

