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Näidake oma naha täiuslikkust
Skin Perfect süsteemiga epilaator

Süsteemiga SkinPerfect varustatud epilaator Philips SatinPerfect eemaldab ka peened ja lühikesed karvad ning

kaitseb samas nahka. Märg- ja kuivsüsteemi on mugav duši all kasutada. Komplektis täppisepilaator märg- ja

kuivepileerimiseks, kammiga raseerimispea ja nutikad pintsetid.

Sile nahk
Aktiivne karvu tõstev ja nahka masseeriv otsak eemaldab nahalähedased karvad

Keraamilised tekstuuriga kettad eemaldavad ka peenemad ja lühemad karvad

Õrnad epileerimiskettad eemaldavad karvad ilma nahka tõmbamata

Lai epileerimisotsak katab ühe tõmbega suurema nahapinna

Mugav epileerimine
Märg- ja kuivkasutuseks, saab kasutada ka duši all

Lahendused tundlikele piirkondadele
Raseerimisotsak jälgib nahapinda, et tagada lähedane ja sile raseerimine.

Luksuslikud, kaasaskantavad lisapintsetid koos valgustuse ja peegliga

Täppisepilaator eemaldab õrnalt karvad ka tundlikest piirkondadest
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Esiletõstetud tooted
Keraamilised tekstuuriga kettad

Sellel epilaatoril on keraamilise tekstuuriga

kettad, mis eemaldavad õrnalt ka kõige

peenemad karvad.

Õrnad epileerimiskettad

Sellel epilaatoril on õrnad epileerimiskettad

karvade eemaldamiseks ilma nahka

tõmbamata.

Märjalt ja kuivalt

Märg- ja kuivkasutuseks.

Lai epileerimisotsak

Meie eriti lai epileerimisotsak tagab iga

liigutusega optimaalse karvaeemalduse -

tulemuseks on kauakestev siledus vaid

minutitega.

Aktiivne karvu tõstev otsak

Aktiivne karvu tõstev ja nahka masseeriv otsak

eemaldab peened, nahalähedased karvad ja

rahustab nahka

Kammiga raseerimispea

Äravõetav raseerimispea järgib täielikult

bikiinijoone ja kaenlaaluste kontuure

nahalähedaseks ja siledaks raseerimiseks.

Komplekti kuulub ka piirlikamm.

Täppisepilaator märg- ja kuivkasutuseks

Mugav ja täpne lahendus tundlikele

kehaosadele.

Nutikad pintsetid

Elegantses karbis pintsetid koos valgustuse ja

peegliga sobivad ideaalselt kulmude jaoks.
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Spetsifikatsioon
Omadused
Kaks kiiruseseadet

Tehnilised andmed
Pinge: 13 400 mA V

Tarvikud
Vutlar

Puhastusharjake

Äravõetav raseerimispea

Opti valgustus

Kergesti kasutatav
Märg- ja kuivkasutus

Tehnilised andmed
Haaravate punktide arv: 32

Ketaste arv: 17

Tõmbamistegevused / teine kiirus 1: 1173

Tõmbamistegevused / teine kiirus 2: 1360

Mugav epileerimine
Juhtmeta

Lahendused tundlikele piirkondadele
Täppisepilaator märg- ja kuivkasutuseks
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