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Hloubkové čištění obličeje

Výměna kartáčkové hlavice

 

SH560/50

Hloubkové čištění obličeje
Pro hladkou a zdravě vypadající pleť

Čisticí kartáček SmartClick důkladně vyčistí váš obličej a zanechá pocit hladké

a zdravě vypadající pokožky. Takže si můžete být jistá, že budete vždy vypadat

dobře!

Hladká a zdravě vypadající pokožka

32 000 aktivních štětin pro důkladné čištění

Vyvinuto pro jemnou péči o citlivou pokožku

Snadné použití

Z hygienických důvodů vyměňujte hlavu kartáčku každé tři měsíce

Kompatibilní s kartáčkem pro hloubkové čištění obličeje SH575



Čisticí kartáček na obličej SmartClick SH560/50

Přednosti Specifikace

32 000 aktivních štětin

32 000 aktivních štětin o průměru 50 µm

dosáhne i do těch nejhůře přístupných míst na

vašem obličeji a důkladně je vyčistí. Odstraní

špínu a odumřelé kožní buňky a zvýší

mikrocirkulaci – propůjčí vaší pokožce hebkost

a zdravý vzhled.

Vyvinuto pro citlivou pokožku

14 mm dlouhé štětiny jsou velmi pružné, a tím

je zajištěno menší tření na citlivé pokožce a

jemný čisticí efekt. Vhodný pro každodenní

použití.

Hlavu vyměňujte každé tři měsíce

Aby byl váš čisticí kartáček hygienicky

nezávadný, vyměňujte hlavu kartáčku každé tři

měsíce – jednoduše nacvakněte novou,

náhradní hlavu kartáčku (SH560) na svůj čisticí

kartáček SmartClick.

Kompatibilní s SH575

Kompatibilní s kartáčky pro čištění obličeje

SmartClick holicích strojků řady 7000 a

s kartáčkem pro hloubkové čištění obličeje

SH575.

Nástavec SmartClick

Vhodné pro následující výrobky: Holicí strojek

řady 9000 (S9xxx), Holicí strojek řady 7000

(S7xxx), Holicí strojek řady 5000 (S5xxx),

AquaTouch (S5xxx), Čisticí kartáček na obličej

SH575

Příslušenství

Údržba: Ochranný kryt

Snadné použití

Čištění: Umyjte vodou a jemným mýdlem,

Vysušte kartáček ručníkem

Údržba

Vyměňujte hlavu kartáčku: každé 3 měsíce za

hlavu SH560
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