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Zamenjava glave ščetke

 

SH560/50

Globinsko čiščenje obraza
Za gladko kožo zdravega videza

Ščetka SmartClick temeljito očisti obraz ter koži podari gladek občutek in zdrav

videz. Da boste vedeli, da ste vedno videti dobro.

Gladka koža zdravega videza

32.000 aktivnih ščetin za popolno čiščenje

Razvito za nežno obdelavo občutljive kože

Enostavna uporaba

Za higienično uporabo zamenjajte glavo ščetke vsake 3 mesece

Združljivo s SH575, ščetko za globinsko čiščenje obraza



Zamenjava ščetke za čiščenje obraza SH560/50

Značilnosti Specifikacije

32.000 aktivnih ščetin

32.000 aktivnih ščetin, vsaka s premerom 50

µm, lahko doseže tudi najbolj nedostopne

predele vašega obraza ter ga popolnoma

očisti. Odstranjujejo umazanijo in odmrle

kožne celice ter povečujejo mikropretok, pri

čemer vaši koži podarijo gladek občutek in

zdrav videz.

Razvito za občutljivo kožo

14 mm dolge ščetine so visoko fleksibilne in ne

povzročajo trenja na občutljivi koži, zato imajo

nežni učinek čiščenja. Primerne so za

vsakodnevno uporabo.

Zamenjajte glavo vsake 3 mesece

Da bi ohranili vašo čistilno ščetko kar se da

higienično, je potrebno glavo ščetke zamenjati

vsake 3 mesece s preprostim klikom na novo

zamenjavo glave ščetke (SH560) na vaši

čistilni ščetki SmartClick.

Združljivo s SH575

Združljivo s ščetkami za globinsko čiščenje

obraza SmartClick brivnikov SHAVER Series

7000 in s ščetko za globinsko čiščenje obraza

SH575.

Nastavek SmartClick

Združljiva vrsta izdelka: SHAVER Series 9000

(S9xxx), SHAVER Series 7000 (S7xxx),

SHAVER Series 5000 (S5xxx), AquaTouch

(S5xxx), Ščetka za globinsko čiščenje obraza

SH575

Dodatna oprema

Vzdrževanje: Zaščitni pokrov

Enostavna uporaba

Čiščenje: Operite z milnico, Posušite ščetko z

brisačo

Vzdrževanje

Zamenjajte glavo ščetke: Vsake 3 mesece s

SH560
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