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Końcówka codzienna zapewniająca promienny,

zdrowy wygląd skóry

do użytku wyłącznie z urządzeniem Philips VisaCare

Kiedy skóra jest młoda, szybko się regeneruje, zachowując jędrność i promienny

wygląd. Wraz z upływem czasu metabolizm skóry zwalnia. Właśnie dlatego

stworzyliśmy VisaCare Prestige — rozwiązanie odmładzające skórę, które

rozwiązuje problemy z utratą jędrności i poszarzałą cerą.

Końcówka codzienna zapewniająca promienny, zdrowy wygląd skóry

Stymulacja skóry zapewnia promienny, zdrowy wygląd

Łagodne działanie dla skóry

150 000 kryształowych cząsteczek delikatnie usuwa martwe komórki naskórka

Do wszystkich typów skóry

Wygodne użytkowanie

Końcówki codziennej można używać codziennie w celu uzyskania optymalnych

efektów

Łatwe nakładanie wymiennej końcówki

Najlepsze rezultaty przy wymianie co dwa miesiące



Wymienna końcówka codzienna SC6895/01

Zalety Dane techniczne

Promienna, zdrowo wyglądająca skóra

150 000 kryształowych cząsteczek na

końcówce codziennej delikatnie usuwa martwe

komórki naskórka. Stymulacja skóry pobudza

krążenie krwi, zapewniając zdrowy,

młodzieńczy blask. Końcówki można używać

codziennie. 86% kobiet przyznaje*: „Moja skóra

wygląda bardziej młodzieńczo”.

Delikatne odmłodzenie skóry

Kryształowe cząsteczki na końcówce są

delikatne dla skóry, ponieważ mają 20 razy

mniejszy rozmiar niż cząsteczki normalnego

peelingu.

Końcówka codzienna do stosowania każdego

dnia

Z końcówką codzienną uzyskasz

natychmiastowe efekty już po 5-minutowych

zabiegach każdego dnia.

Do wszystkich typów skóry

Produkt można stosować do wszystkich typów

skóry — również do skóry wrażliwej.

Łatwa wymiana

Łatwa technika nakładania — pasuje do

wszystkich urządzeń VisaCare.

Wymieniaj co 2 miesiące

W celu uzyskania najlepszych rezultatów

zalecamy wymianę co dwa miesiące.

Łatwość użytkowania

Zalecenia dotyczące wymiany: Co 2 miesiące

Zgodność z: Philips SC6220, Philips SC6240,

Philips SC6250

Czyszczenie: Czyszczenie pod bieżącą wodą

Wymiana: Łatwe nakładanie końcówki

 

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.

* Wyniki testu przeprowadzonego na 51 kobietach przez

niezależną agencję w 2015 r.
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