
Minizariadenie na
čistenie tváre

VisaPure

 
Rotačná technológia

Čistenie

1 čistiaci kefkový nástavec

1 nastavenie intenzity

 

BSC111/06

6x dôkladnejšie čistenie
Pripravené za 1 minútu*

Minizariadenie na čistenie tváre s rotačnou technológiou. Je kompaktné. Ľahko sa

používa. Ideálne pre každodennú starostlivosť o pleť. Nech ste kdekoľvek.

Lepšia starostlivosť o pokožku

Rotačná technológia čistenia

6x dôkladnejšie čistenie než pri umývaní rukami*. Stačí len 1 minúta!

Jednoduché používanie pri starostlivosti o pokožku

100 % vodotesný dizajn

Nabíjateľné zariadenie s dlhou životnosťou batérie

Čistenie ešte nikdy nebolo jednoduchšie! Na lepšie výsledky stačí 1 minúta

Kompatibilné so všetkými kefkami Philips

Kompaktný a ľahký

Kompaktný a ľahký dizajn

Jemný k vašej pokožke

Jemné k pokožke, nekompromisné k nečistotám

Dokonale navrhnuté na dosiahnutie optimálnej hygieny



Minizariadenie na čistenie tváre BSC111/06

Hlavné prvky

Rotačná technológia

Otáčavý pohyb rýchlo, no zároveň jemne

odstraňuje nečistoty zotretím a pokožka sa

vyčistí do väčšej hĺbky.

6x dôkladnejšie čistenie

Vďaka rotačnej technológii a 17 000 zamatovo

jemným vláknam normálnej čistiacej kefky

dosiahnete šesťkrát lepšie výsledky čistenia

pre jemnú a žiarivú pokožku.

Jemný k vašej pokožke

Mini zariadenie na čistenie tváre VisaPure je

nekompromisné k nečistotám, ale zároveň

jemné k vašej pokožke. Vďaka svojim zamatovo

jemným, tenkým a hustým vláknam

zabezpečuje hladké kĺzanie počas čistenia,

vďaka čomu poskytuje dokonalú starostlivosť

o pokožku. Mini zariadenie na čistenie tváre

VisaPure je dostatočne jemné na to, aby ste

ho mohli používať dvakrát denne.

100 % vodotesný

Toto zariadenie je 100 % vodotesné, takže ho

môžete bez problémov používať v sprche

a oplachovať pod tečúcou vodou.

Nabíjateľná

Toto zariadenie má pri úplnom nabití energiu

na 20 bezšnúrových použití, čo zodpovedá

použitiu dvakrát denne po dobu 10 dní.

1-minútový čistiaci program

Vďaka 1-minútovému odporúčanému

čistiacemu programu na účinné a vynikajúce

čistenie sa mini zariadenie na čistenie tváre

VisaPure stane neoddeliteľnou súčasťou vašej

každodennej starostlivosti o pleť a povznesie ju

na vyššiu úroveň!

Kompatibilné so všetkými kefkami

Toto zariadenie je kompatibilné so všetkými

kefkami Philips, ktoré sú navrhnuté tak, aby

presne vyhovovali vášmu typu pokožky a jej

potrebám.

Prakticky kompaktné rozmery

Vďaka svojmu kompaktnému a ľahkému

dizajnu sa mini zariadenie na čistenie tváre

VisaPure ľahko zmestí do vašej príručnej tašky

alebo poličky v kúpeľni. Je to dokonalé mini

zariadenie na čistenie tváre určené na

každodennú starostlivosť o vašu pleť, nech už

ste kdekoľvek.

Navrhnuté na dosiahnutie optimálnej hygieny

Hodvábne jemný materiál vlákien všetkých

našich kefkových nadstavcov VisaPure je

špeciálne vyberaný jemný nylon. Tento

materiál prispieva k úplne jednoduchému

čisteniu kefkových nadstavcov a udržaniu ich

sviežosti.
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Technické údaje

Výhody

Absorpcia: Zlepšuje absorpciu vami

používaných produktov na starostlivosť o

pokožku

Čistenie pleti: 6-krát účinnejšie ako ručné

čistenie

Jednoduché používanie

Bez šnúry: až 20 použití bez nabíjania

Ukazovateľ stavu batérie: Ikona ukazuje stav

batérie

1 nastavenie rýchlosti: Hĺbkové čistenie

Vodotesný: Vhodné aj na použitie v sprche

Oblasti aplikácie

Tvár a krk: Líca, Brada, Čelo, Krk, Nos

Pribalené príslušenstvo

Kefkové nástavce: Kefkový nástavec na

normálnu pokožku

Návod na používanie: Stručná príručka

spustenia, používateľská príručka

Sieťový adaptér: 100 – 240 V adaptér

Technické špecifikácie

Jednosmerná rotácia

Príkon

Čas nabíjania: 8 hodín

Napájací systém: Nabíjateľná batéria

Prevádzkový čas: 20 použití, každé v dĺžke 1

minúta

Napätie: 100 - 240 V

Servis

Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

 

* *V porovnaní s ručným čistením. Údaje sú archivované.
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