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Tehokas kasvojen puhdistus
Pehmeä ja terveen näköinen iho

SmartClick-puhdistusharja puhdistaa kasvot tehokkaasti ja jättää iholle pehmeän

tunteen. Kun iho on terve, olet aina parhaimmillasi.

Pehmeä ja terveen näköinen iho

32 000 aktiivista harjasta puhdistavat tehokkaasti

Hellävarainen – kehitetty herkälle iholle

Helppo päivittäinen puhdistus

Käytä aamuin tai illoin tehostamaan päivittäistä ihonpuhdistusta

Helppokäyttöinen

Tehokas kasvojenpuhdistus, joka vie vain minuutin

Vaihda harjaspää 3 kuukauden välein, jotta se pysyy hygieenisenä

Laajenna mahdollisuuksia



Puhdistusharja SH575/50

Kohokohdat Tekniset tiedot

32 000 aktiivista harjasta

32 000 aktiivista harjasta (läpimitta 50 µm)

puhdistavat kasvot tehokkaasti kaikkialta, jopa

hankalistakin paikoista. Harjakset irrottavat

kasvoista lian ja kuollutta ihosolukkoa ja

lisäävät mikroverenkiertoa. Iho tuntuu

pehmeältä ja näyttää terveeltä.

Kehitetty herkälle iholle

14 mm pitkät harjakset ovat erittäin joustavat,

joten ne eivät ärsytä herkkää ihoa ja

puhdistavat kasvot hellävaraisesti. Harja sopii

päivittäiseen käyttöön.

Helppo päivittäinen puhdistus

SmartClick-puhdistusharja on helppo ottaa

osaksi päivittäistä ihonpuhdistusta. Käytä

harjaa aamulla ennen parranajoa ja aloita

päivä raikkaasti tai käytä sitä illalla

puhdistamaan kasvoilta päivän pölyt.

Helppokäyttöinen

Näin puhdistat kasvosi tehokkaasti vain

minuutissa: 1. Kostuta kasvot ja harja vedellä ja

levitä puhdistustuotetta. 2. Puhdista posket ja

otsa harjaamalla niitä pitkillä vedoilla 20

sekuntia kutakin aluetta. 3. Huuhtele kasvot ja

harja vedellä.

Vaihda harjaspää 3 kuukauden välein

Harjaspää pysyy hygieenisenä, kun vaihdat

sen uuteen kolmen kuukauden välein.

Napsauta vain vaihtoharjaspää (SH560)

paikalleen SmartClick-puhdistusharjaan.

Laajenna mahdollisuuksia

SmartClick-järjestelmän ansiosta saat

parranajokoneestasi puhdistusharjan vain

yhdellä napsautuksella.

SmartClick-kiinnitys

Sopii malleihin: Shaver Series 9000 (S9xxx),

Shaver Series 7000 (S7xxx), Shaver Series

5000 (S5xxx), AquaTouch (S5xxx)

Lisätarvikkeet

Ylläpito: Suojus

Helppokäyttöinen

Puhdistaminen: Puhdista vedellä ja miedolla

saippualla, Kuivaa harja pyyhkeellä

Ylläpito

Vaihda harjaspää: 3 kuukauden välein

SH560-malliin
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