
Vârf de schimb
normal

VisaCare

 
Piele cu aspect mai ferm

Toate tipurile de ten

Se poate folosi de 2 ori pe
săptămână

Înlocuieşte o dată la 6 luni

 

SC6891/01

Stimularea ţesutului în profunzime pentru piele

mai fermă

foloseşte doar cu Philips VisaCare

A se utiliza numai cu Philips VisaCare pentru microdermabraziune: utilizat în

confortul propriei locuinţe, masajul prin sucțiune combinat cu exfolierea delicată

stimulează delicat procesele naturale de reînnoire ale pielii tale şi combate

primele semne de îmbătrânire.

Vârf normal pentru piele cu aspect mai ferm

Stimularea ţesutului în profunzime pentru piele mai fermă

Delicat cu pielea ta

Adecvat pentru toate tipurile de ten

Uşor de utilizat

Vârf normal de utilizat de două ori pe săptămână

Vârf de schimb cu ataşare rapidă

Pentru rezultate optime, înlocuieşte la fiecare şase luni



Vârf de schimb normal SC6891/01

Repere Specificaţii

Piele cu aspect mai ferm

Stimularea ţesutului în profunzime cu vârf

normal pentru piele cu aspect mai ferm. 92 %

dintre femei sunt de acord*: „piele cu aspect

mai ferm”.

Vârf normal pentru utilizare de două ori pe

săptămână

Foloseşte vârful normal de două ori pe

săptămână pentru un tratament mai ferm şi

mai intens în doar 5 minute.

Adecvat pentru toate tipurile de ten

Se poate folosi pe toate tipurile de ten, chiar şi

pe pielea delicată.

Uşor de înlocuit

Tehnică de ataşare rapidă, care se potriveşte

tuturor dispozitivelor VisaCare.

Înlocuieşte o dată la 6 luni

Pentru rezultate optime, recomandăm

înlocuirea la fiecare şase luni.

 

Uşor de utilizat

Înlocuire recomandată: La fiecare 2 luni

Compatibil cu: Philips SC6220, Philips

SC6240, Philips SC6250

Curăţare: Se spală sub jet de apă

Înlocuire: Vârf cu ataşare rapidă

 

Philips Green Logo

Produsele Philips Green pot reduce costurile,

consumul de energie şi emisiile de CO2.

Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire

semnificativă a mediului în unul sau mai

multe domenii de interes Philips Green –

eficienţă energetică, ambalare, substanţe

periculoase, greutate, reciclare şi casare şi

fiabilitate pe viaţă.

* Rezultate independente obţinute în urma unui test

efectuat în 2015 pe 51 de femei de către o agenţie

independentă
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