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Stimulácia hlbokých tkanív pre pokožku

pevnejšiu na dotyk

na použitie len so systémom Philips VisaCare

Mladá pokožka sa rýchlo obnovuje, je pevná a žiari zdravím. Časom sa však

metabolizmus pokožky spomaľuje. Preto vám predstavujeme zariadenie VisaCare

Prestige – riešenie na regeneráciu pokožky, ktoré rieši stratu pevnosti a únavu

pokožky.

Normálny nástavec pre pokožku pevnejšiu na dotyk

Stimulácia hlbokých tkanív pre pokožku pevnejšiu na dotyk

Jemné k vašej pokožke

Vhodné pre všetky typy pleti

Jednoduché používanie

Normálny nástavec na používanie dvakrát do týždňa

Náhradný nástavec, ktorý sa jednoducho nasadzuje

Najdokonalejšie výsledky dosiahnete pri výmene každých 6 mesiacov



Náhradný nástavec na normálnu pleť SC6891/01

Hlavné prvky Technické údaje

Pokožka pevnejšia na dotyk

Stimulácia hlbokých tkanív normálnym

nástavcom pre pokožku pevnejšiu na dotyk.

92 % žien súhlasí*: „pokožka pevnejšia na

dotyk“.

Normálny nástavec na používanie dvakrát do

týždňa

Používajte normálny nástavec dvakrát do

týždňa a dosiahnite ešte intenzívnejšie

spevňujúce ošetrenie už za 5 minút.

Vhodné pre všetky typy pleti

Možno používať na všetky typy pokožky,

dokonca aj na citlivú pokožku.

Jednoduchá výmena

Systém jednoduchého nasadenia kompatibilný

so všetkými zariadeniami VisaCare.

Výmena každých 6 mesiacov

Pre najdokonalejšie výsledky odporúčame

výmenu každých 6 mesiacov.

 

Jednoduché používanie

Odporúčaná výmena: Každé 2 mesiace

Kompatibilné s: Philips SC6220, Philips

SC6240, Philips SC6250

Čistenie: Umývajte čistou vodou

Náhradné: Jednoduchý zacvakávací nástavec

 

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.

* Nezávislé výsledky testovania vykonaného na

51 spotrebiteľkách nezávislou agentúrou v roku 2015
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