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Pevnější pokožka

Všechny typy pokožky

Lze použít dvakrát týdně

Vyměňujte každých 6 měsíců

 

SC6891/01 Hloubková stimulace tkáně pro pocit pevnější

pokožky

používejte pouze s abrazí Philips VisaCare

Mladá pokožka se rychle obnovuje, je pevná a září životem. Postupem času však

její metabolismus zpomaluje. Proto jsme vyvinuli VisaCare Prestige: řešení pro

omlazení vaší pokožky, které řeší ztrátu pevnosti a mdlou pleť.

Hrot Normal pro pocit pevnější pleti

Hloubková stimulace tkáně pro pocit pevnější pokožky

Jemný k pokožce

Vhodné pro všechny typy pleti

Snadné použití

Hrot Normal lze použít dvakrát týdně

Výměnný hrot se snadným nasazením

Pro nejlepší výsledky vyměňujte každých 6 měsíců



Náhradní nástavec pro normální pleť SC6891/01

Přednosti Specifikace

Pevnější pokožka

Hloubková stimulace tkání s hrotem Normal

pro pocit pevnější pokožky. 92 % žen souhlasí*:

„pocit pevnější pokožky“.

Hrot Normal pro použití dvakrát týdně

Použijte hrot Normal dvakrát týdně pro větší

zpevnění, intenzivnější ošetření v pouhých

5 minutách.

Vhodné pro všechny typy pleti

Lze použít na všechny typy pokožky, dokonce i

na citlivou pokožku.

Snadná výměna

Jednoduchá technika nacvaknutí, použitelné

se všemi zařízeními VisaCare.

Vyměňujte každých 6 měsíců

Pro nejlepší výsledky doporučujeme výměnu

každých 6 měsíců.

 

Snadné použití

Doporučená výměna: Každé 2 měsíce

Kompatibilní s: Philips SC6220, Philips

SC6240, Philips SC6250

Čištění: Omyjte pod tekoucí vodou

Výměna: Snadno zaklapávací hrot

 

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.

* Nezávislé výsledky 51 zákaznic testovaných nezávislou

agenturou v roce 2015
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