
Čistič pleti

VisaPure
 

Rotační technologie

Čištění

1 hlava čisticího kartáčku

1 nastavení intenzity

 

BSC111/06

6x lepší čištění
Připraveno za 1 minutu*

Miniaturní přístroj pro čištění obličeje s rotační technologií. Je kompaktní, snadno

se používá a je skvělý pro každodenní péči o vaši pleť, ať už jste kdekoli.

Lepší péče o pokožku

Rotační technologie čištění

6x lepší čištění než pomocí rukou*. Připravené za pouhou 1 minutu!

Snadné použití a integrace do každodenní péče o pokožku

100% vodotěsný design

Nabíjecí zařízení pro delší životnost baterie

Čištění nebylo nikdy snazší! 1 minuta pro lepší výsledky

Kompatibilita se všemi kartáči Philips

Kompaktní a lehký

Kompaktní a lehký design

Jemné k pokožce

Jemný k vaší pleti, nekompromisní k nečistotám

Dokonale navrženo pro optimální hygienu



Čistič pleti BSC111/06

Přednosti

Rotační technologie

Rotační pohyb rychle, ale jemně odstraňuje

nečistoty a zanechává pokožku důkladně

vyčištěnou.

6x lepší čištění

Díky rotační technologii a 17 000 sametových

štětinek čisticího kartáčku pro normální

pokožku získáte šestkrát lepší výsledky čištění

a vaše pokožka bude hebká a zářivá.

Jemné k pokožce

Miničistič obličeje VisaPure je nekompromisní

k nečistotám, ale šetrný k pokožce. Díky svým

jemným, tenkým a hustým štětinkám zajišťuje

během čištění plynulý pohyb pro naprosté

pohodlí pokožky. Miničistič obličeje VisaPure

je dostatečně jemný, abyste jej mohli používat

dvakrát denně.

100% vodotěsný

Toto zařízení je zcela voděodolné, takže jej

můžete snadno použít ve sprše a umýt pod

vodou.

Nabíjecí

Když je tento přístroj plně nabitý, můžete jej

bez dalšího nabíjení použít až na 20 čištění. To

znamená, že pokud jej používáte 2x denně,

baterie vydrží až na 10 dní.

1minutový program čištění

Doporučený minutový čisticí program

miničističe obličeje VisaPure poskytuje skvělé

a efektivní čištění, můžete ho pohodlně

začlenit do vaší péče o pokožku a dosáhnout

lepších výsledků!

Kompatibilita se všemi kartáči

Toto zařízení je kompatibilní se všemi kartáči

Philips, které byly navrženy tak, aby

vyhovovaly individuálním potřebám a typům

pokožky.

Praktický svojí kompaktností

Díky své kompaktní a lehké konstrukci se

miničistič obličeje VisaPure snadno vejde do

vaší kabelky nebo na poličku v koupelně. Je to

skvělý miničistič pro každodenní péči o vaši

pleť, ať už jste kdekoli.

Navrženo pro optimální hygienu

Hedvábně měkký materiál štětin všech našich

kartáčkových hlav VisaPure je speciálně

vybraný, jemný nylon. To pomáhá zajistit

mimořádně snadné čištění kartáčkových hlav a

zachování svěžesti.



Čistič pleti BSC111/06

Specifikace

Výhody

Absorpce: Zlepšuje absorpci pleťového krému

Čištění pleti: 6x efektivnější než ruční čištění

Snadné použití

Bezdrátová: Až 20 použití na jedno nabití

Indikátor baterie: Ikona udává životnost baterie

1 nastavení rychlosti: Důkladné čištění

Voděodolný: Lze použít ve sprše

Oblasti aplikace

Obličej a krk: Tváře, Brada, Čelo, Krk, Nos

Balení obsahuje

Kartáčkové hlavice: Kartáčková hlavice pro

normální pokožku

Návod k použití: Stručný návod k rychlému

použití, uživatelská příručka

Adaptér napájení: 100–240V adaptér

Technické údaje

Jednosměrná rotace: Ano

Spotřeba

Doba nabíjení: 8 hodin

Napájení: Nabíjecí baterie

Provozní doba: 20 použití na 1 minutu

Napětí: 100-240 V

Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

 

* *Ve srovnání s ručním čištěním. Data v souboru.
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