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Saudzīgs paņēmiens ilgstoši gludas ādas

iegūšanai

Mitrā epilācija, kairinājuma noņemšana ar ledu

Saudzīgas epilācijas komplekts ir efektīvs matiņu likvidēšanas veids. Izmantojiet

epilatoru dušā vai vannā, lai viegli likvidētu matiņus to saknē, neraujot ādu. Pēc

tam noņemiet kairinājumu ar dzesējošu ledus cimdu, lai iegūtu ilgstoši gludu ādu.

Saudzīga matiņu likvidēšana

Veiciet mitro epilāciju vieglākai matiņu likvidēšanai pie saknēm.

Dzesējošs ledus cimds atveldzē ādu, padarot to gludu un spilgtu

Risinājums jutīgām zonām

Izmantojiet, lai apgrieztu, ieveidotu un likvidētu matiņus no jutīgām zonām

Gluda āda

Efektīvā epilēšanas sistēma izrauj matiņus ar sakni (0,5 mm)

Ērta epilācija

1. ātrums saudzīgai epilācijai, 2. ātrums maksimālai efektivitātei

Līdz 30 minūtēm bezvadu epilācijas, ātra 1 stundas uzlāde

Pilnībā mazgājama ierīce papildu higiēnai un vieglai tīrīšanai
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Izceltie produkti

Epilēšana dušā vai vannā

Epilācija ūdenī ļauj vieglāk likvidēt matiņus.

Saudzīgi izraušanas diski izrauj matiņus pie

saknēm, neraujot ādu. Epilatoru var izmantot

arī sausos apstākļos.

Dzesējošs ledus cimds

Ledus palīdz noslēgt poras un folikulas pēc

epilācijas un atveldzēt ādu. Dzesējošā ledus

cimda izmantošana pēc epilācijas dušā vai

vannā palīdz radīt gludu un spilgtu ādu.

Skūšanas galviņa un ķemme

Izmantojiet skūšanas galviņu, lai noņemtu

matiņus no jutīgām zonām. Ķemme apgriež

garākus matiņus pirms epilācijas, un to var

izmantot arī bikini zonas ieveidošanai.

Matiņu noņemšana pie saknes

Epilācija noņem matiņus pie saknes. Matiņi

ataug smalkāki, un process ir lēnāks. Rezultāti

līdz pat 4 nedēļas ilgi.

Divi ātruma iestatījumi

Šim epilatoram ir divi ātrumu iestatījumi. 1.

ātrums paredzēts īpaši saudzīgai epilācijai, bet

2. ātrums paredzēts īpaši efektīvai epilācijai

Bez vada un uzlādējams

Līdz 30 minūtēm bezvadu epilācijas, ātra 1

stundas uzlāde

Pilnībā mazgājams

Noskalojiet epilatoru tekošā ūdenī optimālai

higiēnai.
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Specifikācijas

Funkcijas

Epilēšana dušā vai vannā

Dzesējošs ledus cimds

Matiņu noņemšana pie saknes

2 ātrumu iestatījumi

Bez vada un uzlādējams

Pilnībā mazgājams

2 gadu garantija

Piederumi

Elektriska skūšanas galviņa: ar apgriešanas

ķemmi

Ledus cimds

Ērta somiņa

Tīrīšanas suka

Tehniskie rādītāji

Satveres punktu skaits: 20

Disku skaits: 21

Raušanas darbības/sek., 1. ātrums: 666

Raušanas darbības/sek., 2. ātrums: 733

Spriegums: 3,6 V

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez

paziņojuma. Preču zīmes ir

Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu

īpašnieku īpašums.

Izlaides datums

2019‑07‑05

Versija: 5.0.1

EAN: 08 71010 36671 62

www.philips.com

http://www.philips.com/

