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Smarowanie

Odświeżanie

 

JC302/50

Golarka jak nowa
Do wszystkich systemów SmartClean

Wkład czyszczący do systemu SmartClean to wygodny sposób na wyczyszczenie,

konserwację i odświeżenie golarki — pozwala utrzymać ją w doskonałym stanie

każdego dnia

Zachowuje maksymalną wydajność golarki

System Dual Filter oczyszcza golarkę z włosków, pianki i żelu

Aktywna konserwacja zmniejsza tarcie i zużycie ostrzy

Świeże i higieniczne golenie

Czyści do 10 razy dokładniej niż woda

Łagodny dla skóry preparat zapewnia świeże i higieniczne golenie

Pozostawia świeży zapach na głowicach golących

Wygodny i łatwy w użyciu

Skutecznie czyści golarki używane z pianką lub żelem

6 miesięcy wygodnego czyszczenia

Do wszystkich systemów SmartClean
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Zalety

System Dual Filter

System Dual Filter oczyszcza golarkę z

włosków, pianki i żelu. Wyjątkowy podwójny

filtr zapobiega blokowaniu głowic golących

przez włoski, pomagając w utrzymaniu

doskonałego działania golarki.

Aktywna konserwacja

System aktywnej konserwacji zmniejsza tarcie

i zużycie głowic golących i ostrzy, zapewniając

maksymalną wydajność golarki przez dłuższy

czas.

Skuteczniejszy niż woda

Zastosowanie systemu DualFiltration oraz

aktywnej konserwacji pozostawia golarkę 10

razy czystszą niż w przypadku stosowania

samej wody.

Preparat łagodny dla skóry

Niezawierająca alkoholu, przyjazna dla skóry

formuła zapewnia świeże i higieniczne

golenie. Została opracowana, aby chronić skórę

przed podrażnieniami.

Świeży zapach

Nowy płyn wkładu do systemu SmartClean ma

wyjątkową formułę i przyjemny zapach.

Higienicznie czyści golarkę, pozostawiając

świeży zapach na głowicach golących.

Czyści pozostałości pianki i żelu

Philips SmartClean z wkładami czyszczącymi

to pierwszy system do czyszczenia golarek,

który skutecznie oczyszcza golarki używane z

pianką i żelem.

Zapas na 6 miesięcy

Jeden wkład czyszczący firmy Philips

wystarcza na maks. 3 miesiące

cotygodniowego użytkowania. Ten zestaw 2

wkładów zapewnia 6 miesięcy wygodnego

czyszczenia.

Do wszystkich systemów SmartClean

Wkłady czyszczące są odpowiednie do

wszystkich golarek z systemem SmartClean.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Elementy zestawu

Wkład czyszczący: 2 szt.

Pojemność

Wkład czyszczący: 2 x 170 ml
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