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Dyptgående ansiktsrens
For myk og frisk hud

SmartClick-rengjøringsbørsten rengjør huden grundig og etterlater huden myk og

frisk. Så du kan være sikker på at du alltid ser bra ut!

Myk og frisk hud

32 000 aktive buster for en grundig ansiktsrens

Utviklet for skånsom behandling av sensitiv hud

Passer lett inn i din daglige rutine

Bruk den om morgenen eller kvelden som del av den daglige ansiktsrensen

Lett å bruke

Dyptgående ansiktsrens på bare ett minutt

Bytt børstehode hver tredje måned for hygienisk bruk.

Utvid mulighetene



Ansiktsbørste SH575/50

Høydepunkter Spesifikasjoner

32 000 aktive buster

De 32 000 aktive bustene, med en diameter

på 50 µm hver, kommer til og renser selv de

stedene i ansiktet som er vanskelige å nå. De

fjerner skitt og døde hudceller samt øker

mikrosirkulasjonen, slik at huden føles glatt og

ser sunn ut.

Utviklet for sensitiv hud

De 14 mm lange bustene er svært fleksible,

noe som gir mindre friksjon på sensitiv hud og

gir skånsom ansiktsrens. Til daglig bruk.

Passer lett inn i din daglige rutine

SmartClick-ansiktsbørsten kan enkelt bli del av

den daglige rutinen din: Bruk den om

morgenen for å få en ren og frisk start på

dagen samt en glattere barbering, eller bruk

den om kvelden for å fjerne smuss som har

samlet seg i løpet av dagen.

Lett å bruke

Følg disse tre enkle trinnene for en dyptgående

ansiktsrens på bare ett minutt: 1. Fukt ansiktet

og børsten med vann, og påfør en

ansiktsvask. 2. Bruk lange bevegelser til å

rense kinn og panne i 20 sekunder hver. 3.

Skyll ansiktet og børsten med vann.

Bytt hode hver tredje måned

Sørg for at ansiktsbørsten holder seg hygienisk

ren ved å bytte børstehode hver tredje måned.

Klikk et nytt børstehode (SH560) på

SmartClick-ansiktsbørsten.

Utvid mulighetene

Med SmartClick-systemet for tilbehør kan du

forvandle barbermaskinen din til den ultimate

renseenheten med et enkelt klikk.

SmartClick-tilbehør

Passer til produkttype: SHAVER Series 9000

(S9xxx), SHAVER Series 7000 (S7xxx),

SHAVER Series 5000 (S5xxx), AquaTouch

(S5xxx)

Tilbehør

Vedlikehold: Beskyttende deksel

Enkel i bruk

Rengjøring: Vask med vann og mild såpe,

Tørk børsten med et håndkle

Vedlikehold

Bytt børstehode: Hver tredje måned med

SH560
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