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Efektivní čištění 

Masáž  
Kvalitní zpracování 

 
 

Rozzáří vás 
Sonický čisticí kartáček na pleť Sonivibe si doslova zamilujete. 
Vyniká moderním designem, kompaktním tvarem a oboustranným 
využitím. Během chvilky vaši pleť vyčistí, prokrví a namasíruje. 
Vybírat můžete z 12 stupňů intenzity vibrací. Disponuje barevným 
podsvícením a díky kvalitní Li-Ion baterii vydrží až 3 hodiny na jedno 
nabití. Praktické je i dobíjení pomocí USB kabelu. Dopřejte si každé 
ráno a večer 2 minuty pro sebe pro dokonale čistou a zářivou pleť. 
 

 
Kvalitní zpracování 
Kartáček je vyroben z vysoce kvalitního hygienického silikonu, který 
je odolný proti bakteriím a velice šetrný ke všem typům pleti. Díky 
voděodolnému zpracování ho můžete používat i ve sprše a poté ho 
jednoduše vyčistit pod tekoucí vodou. 
 

 
Čistší a jemnější 
K čištění pleti slouží strana opatřená měkkými silikonovými body. Po 
spuštění kartáček během minuty vytvoří 8000 sonických pulzů a tím 
dokonale a hloubkově vyčistí vaši pleť. Zbaví vás zbytků make-upu, 
odstraní odumřelé buňky, černé tečky a vyčistí póry. Současně 
přispívá k lepšímu vstřebávání pleťových krémů, ke snížení 
mastnoty a eliminuje tvorbu akné. Výsledkem bude sametově hebká 
a jemná pokožka. 

 
 
Mladší a krásnější 
Druhá strana kartáčku je opatřena speciálně tvarovaným povrchem, 
který je určen pro jemné masírování. Pomocí točivého pohybu a 
nízkofrekvenční pulzace přispívá k redukci vrásek a zvyšuje krevní 
cirkulaci. Pravidelným používáním docílíte krásně vypnuté pleti a 
mladistvého vzhledu. 

 
 
 
 



 
Vždy při ruce 
Součástí čisticího kartáčku Sonivibe je i praktické cestovní pouzdro, 
ve kterém ho můžete pohodlně skladovat nebo kdykoliv vzít s sebou 
kamkoliv potřebujete.   

 
 
 

 
Sonivibe 6x jinak 
Smaragd, burgundy, champagne pink, magenta haze, warm gray 
nebo caviar? Kterou barvu si vyberete? Volba je jen na vás. 
 
 
 
Parametry: 
Vhodný pro každodenní hloubkové čištění, masáž a vyhlazení všech typů pleti 
Oboustranné použití (čištění/masáž) 
Čisticí kartáček: 
   - frekvence 8000 pulzů/min. 
   - odstraní make-up, nečistoty, mastnotu, uvolní ucpané póry, snižuje výskyt a tvorbu akné 
   - zvyšuje absorpci kosmetických přípravků 
Masáž proti stárnutí: 
   - nízkofrekvenční pulzace pro redukci vrásek 
   - zvyšuje krevní cirkulaci  
   - zanechává pleť jemnou a přirozeně vypnutou 
Materiál: vysoce kvalitní hygienický silikon 
12 nastavitelných intenzit 
Voděodolnost IPX7 
Rozměry: 92,5 x 81,3 x 34,1 mm 
Přednastavený časovač: 2 min. 
Barevné podsvícení 
Doba provozu po plném nabití: 3 h 
Doba nabíjení: 3 h 
Typ baterie: lithiová 
Nabíjecí USB kabel 
Barva: warm gray 
Napětí: 5 V 


