
 

Ansiktsrengöringsborste

SmartClick accessory

 
Djuprengöring för ansiktet

Borsthuvud

 

SH575/50

Djuprengöring för ansiktet
För mjuk och frisk hy

SmartClick-rengöringsborsten gör rent ansiktet noggrant och ger dig en mjuk och frisk hy. Var helt säker på att du

alltid ser bra ut!

Mjuk och frisk hy

32 000 aktiva borststrån för noggrann rengöring

Utvecklad för skonsam behandling av känslig hud

Passar in i din dagliga rutin

Använd morgon och kväll för att förbättra din dagliga rengöringsrutin

Lättanvänd

Ansiktsrengöring på djupet, endast på 1 minut

Byt ut borsthuvudet var tredje månad för hygienisk användning

Utöka möjligheterna



Ansiktsrengöringsborste SH575/50

Funktioner Specifikationer

32 000 aktiva borststrån

De 32 000 aktiva borststråna har vart och ett

en diameter på 50 mikrometer, når även de

mest svåråtkomliga ställena i ansiktet och

rengör huden noggrant. Borsten tar bort smuts

och döda hudceller och ökar mikrocirkulationen

så att huden känns len och ser frisk ut.

Utvecklad för känsliga hudtyper

De 14 mm långa borststråna är mycket flexibla,

vilket garanterar mindre friktion på känslig hud,

för en skonsam rengörande effekt. Lämplig för

daglig användning.

Passar in i din dagliga rutin

Du kan enkelt passa in SmartClick-

rengöringsborsten i din dagliga rutin: Använd

den på morgonen för en ren och fräsch start på

dagen och för en jämnare rakning eller använd

den på kvällen för att få bort dagens smuts!

Lättanvänd

Med dessa 3 enkla steg kan du få en djup

ansiktsrengöring på endast 1 minut: 1. Fukta

ansiktet och borsten med vatten och applicera

din önskade ansiktstvätt. 2. Rengör både kinder

och panna i 20 sekunder vardera, med långa

drag. 3. Skölj ansiktet och borsta med vatten.

Byt ut borsthuvudet var tredje månad

Byt ut borsthuvudet var tredje månad för att

hålla din rengöringsborste hygienisk. Byt lätt

genom att klicka fast ett nytt borsthuvud

(SH560) på SmartClick-rengöringsborsten.

Utöka möjligheterna

SmartClick-fästsystemet gör att du kan

förvandla din rakapparat till den ultimata

ansiktsrengöraren med bara ett enkelt klick!

SmartClick-tillbehör

Passar produkttyp: Shaver series 9000

(S9xxx), Shaver series 7000 (S7XXX), Shaver

series 5000 (S5xxx), AquaTouch (S5xxx)

Tillbehör

Underhåll: Skyddskåpa

Lättanvänd

Rengöring: Rengör med vatten och mild tvål,

Torka borsten med en handduk

Underhåll

Byt ut borsthuvudet: var tredje månad med

SH560
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