Értékesítés Előtti Szórólap ez Magyarország (2017, Február 14)
Cserefej
• Precíziós

SC6890/01

Cserefej érzékeny bőrre
Kizárólag a Philips VisaCare mikrodermabráziós technológiához: az otthona kényelmében alkalmazott hámlasztás és vákuumos
masszázs kombinációja, mely finoman stimulálja a bőre természetes sejtmegújulási folyamatát, és kezeli a bőr öregedésének első
látható jeleit.
Előnyök

Mikrodermabráziós fej, érzékeny bőr számára

Könnyen cserélhető csiszolófej

• Mikrodermabráziós fej gyengéd kezeléshez
• 6 havonta cserélje

• Könnyen felpattintható fej

Szolgáltatások
Mikrodermabrázió érzékeny bőrre

Könnyű illeszkedés

Használata olyan nők számára ajánlott, akik még nem próbálták a
mikrodermabráziós kezelést vagy akik érzékeny bőrűek, illetve olyan
időszakokban ajánlott, amikor a bőr a szezonális vagy hormonális
változásoknak köszönhetően a szokásosnál érzékenyebb. Bőrgyógyászokkal
együtt kifejlesztett, otthon is biztonságosan használható. Amikor új cserefejet
használ, mindig csak néhány simítás erejéig kezdje újra, hogy bőre
hozzászokhasson az egyre intenzívebb kezeléshez.*

Könnyen illeszkedik és kompatibilis a Philips SC6220 és SC6240 készülékekkel.
6 havonta cserélje
A legjobb eredmény érdekében javasolt hathavonta kicserélni a
mikrodermabráziós fejet.

VisaCare

termékjellemzők
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez egy értékesítés előtti szórólap, melynek tartalma jelenlegi legjobb tudásunkat tükrözi a fent említett országra vonatkozóan. A szórólap tartalma előzetes
értesítés nélkül megváltozhat. A Philips nem vállal felelősséget a szórólap tartalmáért.

Előnyök
Bőrtípus

Harmonizált rendszerkód

Érzékeny bőrhöz

Egyszerű használat
Tisztítás
Kompatibilitás:
Csere javasolt gyakorisága
Csere

Belső karton
Friss vízben mossa meg
szappannal és kefével
Philips SC6220
Philips SC6240
6 havonta

Fogyasztói csomagolások száma
Hosszúság
Szélesség
Magasság
Bruttó tömeg
GTIN/EAN

Könnyen felpattintható fej

Méret csomagolással együtt
Magasság
Szélesség
Mélység
Nettó tömeg
Bruttó tömeg
EAN
Mellékelt termékek
száma
Származási hely

850990

3
17,10 cm
5,90 cm
6,10 cm
0,09 kg
28710103675222

Külső kartondoboz

5,30 cm
5,50 cm
5,50 cm
0,01 kg
0,02 kg
08710103675228
1

Hosszúság
Szélesség
Magasság
Bruttó tömeg
EAN
Fogyasztói csomagolások száma

35,10 cm
24,80 cm
32,60 cm
4,04 kg
18710103675225
120

HU

* egy hat hónapon keresztül, heti két alkalommal használt fejhez képest.
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