
 

Čistiaca kefka na
pleť SmartClick

SmartClick
accessory

 
Hĺbkové čistenie tváre

Vymeniteľný kefkový nástavec

 

SH560/50

Hĺbkové čistenie tváre
Pre jemnú a zdravo vyzerajúcu pokožku

Čistiaca kefka SmartClick dôkladne čistí vašu tvár a zanechá pokožku s hladkým

pocitom a zdravým vzhľadom. Preto môžete mať istotu, že vždy vyzeráte skvelo!

Jemná a zdravo vyzerajúca pokožka

32 000 aktívnych štetín na dôkladné vyčistenie

Navrhnutá na jemné ošetrenie citlivej pokožky

Jednoduché používanie

Z hygienických dôvodov vymieňajte kefkový nástavec každé 3 mesiace

Kompatibilný s modelom SH575 Čistiaca kefka na hĺbkové čistenie tváre



Čistiaca kefka na pleť SmartClick SH560/50

Hlavné prvky Technické údaje

32 000 aktívnych štetín

Každá z 32 000 štetín s priemerom 50 µm sa

dokáže dostať aj do tých najproblémovejších

oblastí tváre a dôkladne ich vyčistiť. Odstraňujú

nečistoty a odumreté kožné bunky a zvyšujú

mikrocirkuláciu, pričom zanechávajú vašu

pokožku sviežu a zdravú.

Navrhnutá pre citlivú pokožku

14 mm dlhé štetiny sú vysoko ohybné, vďaka

čomu znižujú trenie na citlivej pokožke a

poskytujú jemný efekt čistenia pokožky.

Vhodná na každodenné používanie.

Nástavec vymeňte každé 3 mesiace

Aby ste zabezpečili, že je čistiaca kefka

hygienická, vymieňajte kefkový nástavec každé

3 mesiace. Nový kefkový nástavec (SH560)

jednoducho nasaďte na čistiacu kefku

SmartClick.

Kompatibilný s modelom SH575

Kompatibilný s čistiacimi kefkami na čistenie

tváre SmartClick holiacich strojčekov série

7000 a čistiacou kefkou na hĺbkové čistenie

tváre SH575.

Nástavec SmartClick

Vhodné pre typ produktov: Holiaci strojček

série 9000 (S9xxx), Holiaci strojček série

7000 (S7xxx), Holiaci strojček série 5000

(S5xxx), AquaTouch (S5xxx), Čistiaca kefka na

tvár SH575

Príslušenstvo

Údržba: Ochranný kryt

Jednoduché používanie

Čistenie: Vyčistite pomocou vody a jemného

mydla, Osušte pomocou uteráka

Údržba

Vymieňajte kefkový nástavec: Každé 3

mesiace za model SH560
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