
Обикновен резервен

накрайник

VisaCare

  Усещане за по-стегната кожа

Всички типове кожа

Може да се използва два пъти

седмично

Сменяйте на всеки 6 месеца

 

SC6891/01

Дълбока стимулация на тъканите за усещане за по-

стегната кожа

използвайте само с Philips VisaCare

Когато кожата ви е млада, се възобновява по-бързо и е стегната и сияеща. С времето

метаболизмът на кожата ви се забавя. Ето защо ви представяме VisaCare Prestige:

решението за подмладяване на вашата кожа, което да се заеме с повехналостта и загубата

на стегнатост.

Обикновен накрайник за усещане за по-стегната кожа

Дълбока стимулация на тъканите за усещане за по-стегната кожа

Нежен към вашата кожа

Подходяща за всеки тип кожа

Лесна употреба

Обикновеният накрайник може да се използва два пъти седмично

Накрайник за лесно поставяне с щракване

За най-добри резултати сменяйте на всеки шест месеца



Обикновен резервен накрайник SC6891/01

Акценти Спецификации

Усещане за по-стегната кожа

Дълбока стимулация на тъканите за усещане за по-

стегната кожа. 92% от жените са съгласни*: "по-

стегната кожа".

Обикновеният накрайник да се използва два пъти

седмично

Използвайте обикновения накрайник два пъти

седмично за стягане и интензивно лечение само за 5

минути.

Подходяща за всеки тип кожа

Може да бъде използван на всеки тип кожа, дори и

деликатната.

Лесна смяна

Технология за лесно поставяне с щракване, пасва на

всички устройства VisaCare.

Сменяйте на всеки 6 месеца

За най-добри резултати препоръчваме смяна на всеки

шест месеца.

 

Лесна употреба

Препоръчителна подмяна: Всеки 2 месеца

Съвместим с: Philips SC6220, Philips SC6240, Philips

SC6250

Почистване: Мийте с прясна вода

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.

* Независим резултат на 51 жени потребители, тествани от

независима агенция през 2015 г.
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