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Børstehovedenhed

 

SH575/50

Effektiv rensning af ansigtet
Giver en glat hud med et sundt udseende

SmartClick-rensebørsten renser ansigtet effektivt og efterlader huden med en glat

følelse og et sundt udseende. Så er du sikker på, at du altid ser godt ud!

Glat hud med et sundt udseende

32.000 aktive børstehår for grundig rensning

Udviklet til blid behandling af følsom hud

Passer ind i din daglige rutine

Brug den dag eller nat for at forbedre din daglige rensning

Nem at anvende

Dyb ansigtsrensning på kun 1 minut

Af hygiejniske grunde bør børstehovedet udskiftes hver 3. måned

Udvid dine muligheder



Rensebørste til ansigtet SH575/50

Vigtigste nyheder Specifikationer

32.000 aktive børstehår

De 32.000 aktive børstehår med hver en

diameter på 50 µM kan nå selv de sværest

tilgængelige dele af ansigtet, hvor de renser

huden grundigt. De fjerner snavs og døde

hudceller og øger mikro-cirkulation, så din hud

efterlades glat og med et sundt udseende.

Udviklet til følsom hud

De 14 mm lange børstehår er meget fleksible,

hvilket sikrer mindre friktion på følsom hud og

giver en blid rensende virkning. Velegnet til

daglig brug.

Passer ind i din daglige rutine

Du kan nemt indføre SmartClick-rensebørsten i

din daglige rutine: Brug den om morgenen for

en ren og frisk start på dagen og for en glattere

barbering, eller brug den om aftenen for at

fjerne dagens snavs!

Nem at anvende

Ved at følge disse 3 enkle trin kan du få en dyb

ansigtsrensning på kun 1 minut: 1. Fugt ansigtet

og børsten med vand, og anvend din

foretrukne ansigtsvask, 2. Rens begge kinder

og din pande i 20 sekunder hver, hvor du

bruger lange strøg, 3. Rens ansigtet og børsten

med vand.

Udskift hovedet hver 3. måned

For at holde din rensebørste hygiejnisk skal du

udskifte børstehovedet hver 3. måned ved at

klikke et nyt børstehoved (SH560) på din

SmartClick-rensebørste.

Udvid dine muligheder

SmartClick-fastgørelsessystemet giver dig

mulighed for at gøre din shaver til den

ultimative rensningsenhed med kun et enkelt

klik!

SmartClick-tilbehør

Passer til produkttypen: Shaver series 9000

(S9xxx), Shaver series 7000 (S7xxx), Shaver

series 5000 (S5xxx), AquaTouch (S5xxx)

Tilbehør

Vedligeholdelse: Beskyttelsesdæksel

Brugervenlig

Rengøring: Vask med vand og mild sæbe, Tør

børsten med et håndklæde

Vedligeholdelse

Udskift børstehovedet: Hver 3. måned med

SH560
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