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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
Idealno za vsakodnevno uporabo
Uporabite jih lahko podnevi ali ponoči, da povečate svojo dnevno rutino čiščenja
Enostavna uporaba
Globinsko čiščenje obraza v eni sami minuti
Za higienično uporabo zamenjajte glavo ščetke vsake 3 mesece
Razširite možnosti

Ščetka za čiščenje obraza
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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.

Enostavna uporaba

Nastavek SmartClick
Združljiva vrsta izdelka: SHAVER Series 9000
(S9xxx), SHAVER Series 7000 (S7xxx),
SHAVER Series 5000 (S5xxx), AquaTouch
(S5xxx)

Z upoštevanjem teh treh preprostih korakov si
lahko globinsko očistite obraz v eni sami
minuti: 1. Navlažite si obraz in ščetko z vodo ter
uporabite vaš najljubši način umivanja obraza;
2. Očistite si obe lici ter čelo tako, da za vsak
del porabite 20 sekund, pri čemer uporabljate
dolge potege; 3. Sperite obraz in ščetko z vodo.

Dodatna oprema
Vzdrževanje: Zaščitni pokrov

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.
Razširite možnosti

Idealno za vsakodnevno uporabo
Čistilno krtačko SmartClick lahko enostavno
vključite v vašo dnevno rutino: Uporabljate jo
lahko zjutraj za čist, svež začetek dneva ali za
gladko britje, lahko pa jo uporabljate tudi
ponoči, da obrišete stran vso umazanijo dneva!
Sistem nastavkov SmartClick vam omogoča, da
brivnik z enostavnim klikom spremenite v
izjemno napravo za čiščenje.
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Enostavna uporaba
Čiščenje: Operite z milnico, Posušite ščetko z
brisačo
Vzdrževanje
Zamenjajte glavo ščetke: Vsake 3 mesece s
SH560

