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Limpeza facial profunda
Para uma pele macia e com aparência saudável

A escova de limpeza SmartClick limpa o seu rosto em profundidade e deixa a sua

pele com uma sensação suave e uma aparência saudável. Por isso, pode ter a

certeza de que tem sempre uma boa aparência!

Pele macia e com aparência saudável

32 000 cerdas activas para uma limpeza profunda

Desenvolvida para tratamento suave de pele sensível

Fácil de usar

Para uma utilização higiénica, substitua a cabeça da escova a cada 3 meses

Compatível com escova de limpeza facial profunda SH575



Substituição da escova de limpeza facial SH560/50

Destaques Especificações

32 000 cerdas activas

As 32 000 cerdas activas, cada uma com um

diâmetro de 50 µm, conseguem abranger até

as áreas mais difíceis de alcançar do seu rosto,

limpando-o em profundidade. Estas removem

a sujidade e as células mortas da pele e

aumentam a micro-circulação, deixando na

sua pele uma sensação suave e uma

aparência saudável.

Desenvolvida para pele sensível

As cerdas com 14 mm de comprimento

possuem uma elevada flexibilidade,

garantindo menos fricção na pele sensível,

para um efeito de limpeza suave. Adequado ao

uso diário.

Substitua a cabeça a cada 3 meses

Para manter a sua escova de limpeza

higiénica, substitua a cabeça da escova a cada

3 meses. Basta encaixar uma nova cabeça da

escova (SH560) na escova de limpeza

SmartClick.

Compatível com SH575

Compatível com as escovas de limpeza facial

SmartClick da Shaver Series 7000 e com a

escova de limpeza facial profunda SH575.

Acessório SmartClick

Adequado ao modelo: Shaver Series 9000

(S9xxx), Shaver Series 7000 (S7xxx), Shaver

Series 5000 (S5xxx), AquaTouch (S5xxx),

Escova de limpeza facial SH575

Acessórios

Manutenção: Tampa de protecção

Fácil de usar

Limpeza: Lavar com água e detergente suave,

Secar a escova com uma toalha

Manutenção

Substituir a cabeça da escova: A cada 3

meses com SH560
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