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Curăţare în profunzime a feţei

Unitate pentru capul periei

 

SH575/50

Curăţare în profunzime a feţei
Pentru piele cu aspect neted şi sănătos

Peria de curăţare SmartClick îţi curăţă pielea în profunzime şi îi conferă un aspect

neted şi sănătos. Astfel, ştii sigur că arăţi tot timpul bine!

Piele cu aspect neted şi sănătos

32.000 peri activi pentru curăţare profundă

Conceput pentru tratarea delicată a pielii sensibile

Uşor de introdus în obiceiurile tale

Utilizează-o ziua sau noaptea pentru a-ţi îmbogăţi rutina de curăţare zilnică

Uşor de utilizat

Curăţare profundă a feţei în numai 1 minut

Pentru o utilizare igienică, înlocuieşte capul o dată la 3 luni

Extinde-ţi posibilităţile



Perie pentru curăţarea tenului SH575/50

Repere Specificaţii

32.000 peri activi

Cei 32.000 peri activi, fiecare cu diametrul de

50 µm, pot ajunge chiar şi în cele mai greu

accesibile zone ale feţei tale, curăţând-o în

profunzime. Acestea elimină impurităţile şi

celulele de piele moartă şi sporesc micro-

circulaţia, lăsându-ţi pielea fină şi cu un

aspect sănătos.

Conceput pentru pielea sensibilă

Perii cu lungime de 14 mm sunt foarte flexibili,

ceea ce înseamnă mai puţină frecare pe pielea

sensibilă, pentru un efect delicat de curăţare.

Adecvat pentru utilizare zilnică.

Uşor de introdus în obiceiurile tale

Poţi introduce cu uşurinţă peria de curăţare

SmartClick în rutina ta zilnică: Utilizeaz-o

dimineaţa pentru un început curat şi proaspăt

al zilei şi pentru un bărbierit mai fin sau

utilizeaz-o noaptea pentru a elimina

impurităţile adunate pe parcursul zilei!

Uşor de utilizat

Urmând aceşti 3 paşi simpli, poţi obţine o

curăţare profundă a feţei în numai 1 minut: 1.

Umezeşte-ţi faţa şi peria cu apă şi aplică

produsul de curăţare a tenului preferat, 2.

Curăţă ambii obraji şi fruntea pentru 20

secunde fiecare, folosind mişcări lungi, 3.

Clăteşte-ţi faţa şi peria cu apă.

Înlocuieşte capul o dată la 3 luni

Pentru a menţine peria de curăţare într-o

condiţie igienică, înlocuieşte capul o dată la 3

luni doar fixând un cap nou de schimb pentru

perie (SH560) pe peria de curăţare SmartClick.

Extinde-ţi posibilităţile

Sistemul de accesorii SmartClick îţi permite să

îţi transformi aparatul de bărbierit în cel mai

bun produs de curăţare, printr-un singur clic!

Accesoriu SmartClick

Se potriveşte tipurilor de produs: Shaver

series 9000 (S9xxx), Shaver series 7000

(S7xxx), Shaver series 5000 (S5xxx),

AquaTouch (S5xxx)

Accesorii

Întreţinere: Capac de protecţie

Uşor de utilizat

Curăţarea: Spală cu apă şi cu un săpun

delicat, Usucă peria cu un prosop

Întreţinere

Înlocuieşte capul periei: O dată la 3 luni cu

SH560
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