
Cserefej normál bőr
számára

VisaCare

 
Feszesebb tapintású bőr

Minden bőrtípusra

Hetente kétszer használható

6 havonta cserélje

 

SC6891/01 A szövetek mély stimulációja a feszesebb

tapintású bőrért
kizárólag a Philips VisaCare készülékkel való használatra

A fiatal bőr gyorsan megújul, feszes és ragyogó. A bőr anyagcseréje azonban az

idő múlásával lelassul. Ezért is fejlesztettük ki a VisaCare Prestige készüléket: a

bőrfiatalító megoldást, amely hadat üzen a bőrfeszesség csökkenésének és a fakó

arcszínnek.

Normál fej a feszesebb tapintású bőrért

A szövetek mély stimulációja a feszesebb tapintású bőrért

Gyengéd a bőrhöz

Minden bőrtípushoz megfelelő

Egyszerű használat

Hetente kétszer használandó normál fej

Könnyen felpattintható cserefej

A legjobb eredmény érdekében hat havonta cserélje ki



Cserefej normál bőr számára SC6891/01

Fénypontok Műszaki adatok

Feszesebb tapintású bőr

A szövetek mély stimulációja normál fejjel, a

feszesebb tapintású bőrért. A nők 92%-a

egyetért ezzel*: „feszesebb tapintású a bőr.”

Hetente kétszer használandó normál fej

Használja a normál fejet hetente kétszer a

feszesebb bőrért, és a mindössze 5 perc alatt

elvégezhető intenzívebb kezelésért.

Minden bőrtípushoz megfelelő

Minden bőrtípuson használható, még érzékeny

bőrön is.

Könnyen cserélhető

Könnyen felpattintható, az összes VisaCare

készülékhez illeszkedik.

6 havonta cserélje

A legjobb eredmény érdekében javasoljuk,

hogy hat havonta cserélje ki.

 

Egyszerű használat

Csere javasolt gyakorisága: 2 havonta

Kompatibilitás:: Philips SC6220, Philips

SC6240, Philips SC6250

Tisztítás: Friss vízben mossa meg

Csere: Könnyen felpattintható fej

 

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips Green fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és

selejtezés, megbízható működés a termék

egész élettartama alatt.

* 2015-ben független ügynökség által, 51 női fogyasztó

bevonásával végzett független teszt eredménye
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