
 

Visam kūnui

Beauty Set Series

9000

 
Sprendimas „viskas viename“

Odai prižiūrėti ir plaukams šalinti

+12 priedų

 

BRE740/90 Glotni oda. Visapusiškam pasitikėjimui savimi

Odos priežiūra. Plaukų šalinimas. Pedikiūras

9000 serijos „Philips“ grožio rinkinys „Beauty Set“ – tai itin prabangi priemonė,

skirta glotniai odai nuo galvos iki pirštų galiukų. Tarp dvylikos priedų pateikiamas

pieštukinis skustuvas ir kiti universalūs priedai, skirti maloniai odos, antakių, kūno ir

pėdų priežiūrai.

Lengvas ir pastangų nereikalaujantis naudojimas

Patogesnis valdymas ir pasiekiamumas su ergonomiška S formos rankena

Optinė šviesa, padėsianti pastebėti net smulkiausius plaukelius

Plaukų šalinimo priemonės

Mūsų epiliatorius suteikia jūsų odai glotnumo ištisas savaites

Mūsų greičiausias epiliatorius

32 keraminiai hipoalerginiai pincetai švelniai priežiūrai

Pritvirtinkite skustuvo galvutę, kad pašalintumėte plaukelius jautriose vietose

Kirpkite ir formuokite bikinio srities linijas bikinio srities kirptuvo galvute

Naudokite pieštukinį kirptuvą ir atlikite tikslias korekcijas veido srityje

Su papildomais pincetais tiksliam pešiojimui

Odos priežiūra

Kūno šveitimo šepetėlis padeda išvengti įaugusių plaukelių

Komplekte pateikiamas atpalaiduojantis kūno masažuoklis

Pedikiūras
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Ypatybės

Glotni oda iki 4 savaičių

„Double Action“ technologija sinchronizuoja

ilgus keraminius pincetus, kad jie tvirtai suimtų

ir pašalintų iki 0,5 mm ilgio plaukelius. Plati

epiliatoriaus galvutė su 50 % ilgesniais

pincetais akimirksniu pašalina daugiau plaukų*.

Pasiruoškite turėti glotnią odą ištisas savaites

be jokio vargo.

Mūsų greičiausias epiliatorius

Mūsų pincetai taip pat apsisuka daugiau kartų

per minutę nei „Braun Silk-épil 9“.

Sukurta švelniai odos priežiūrai

32 keraminiai pincetai, pagaminti iš

hipoalerginių medžiagų, skirti patogiai

priežiūrai. Jie lengvai slysta per odą, sukelia

mažiau trinties ir suteikia geresnį sąlytį su oda*.

91 % moterų nuomone, jų poveikis odai yra

puikus**.

Kūno šveitimo šepetėlis

Mūsų kūno šveitimo šepetėlis su 48 200

hipoalerginių šerelių švelniai pašalina negyvas

odos ląsteles, padeda išvengti plaukelių

įaugimo ir skatina odos paviršiaus

atsinaujinimą. Šis šepetėlis odą nušveičia

efektyviau nei rankiniu būdu.

Glotnios pėdos per kelias minutes

Su mūsų „trys viename“ tiksliu besisukančiu

disku pėdos bus glotnios iki pirštų galiukų vos

per 5 minutes. Naudokite plokščią paviršių

didesnės apimties vietoms, viršų – mažesnės

apimties vietoms, o lenktą pusę – sunkiai

šveičiamoms vietoms. Tai itin paprasta.

Skuskite ir kirpkite

Atlikite plaukelių šalinimo procedūrą jautriose

vietose naudodami papildomas skustuvo

galvutes ir kirpimo šukas.

Modeliuokite savo bikinio sritį

Kirpkite ir formuokite iki 1 mm ilgio plaukelius

bikinio srityje, kad ji būtų tolygi ir tvarkingai

apkirpta.

Atpalaiduojantis kūno masažuoklis

Mėgaukitės atpalaiduojančia kūno

masažuoklio procedūra, po kurios jūsų oda

švytės.

Lengvai apkirpkite veido srities plaukelius

Komplekte yra pieštukinis kirptuvas su 8 mm

kirpimo galvute tikslioms korekcijoms atlikti

veido srityje. Kompaktiškas dizainas keliaujant.

Pincetai skirti tiksliam pešiojimui

Suteikite antakiams puikią formą naudodami

komplekte papildomai pateikiamus pincetus.
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Specifikacijos

Priedai

Kūno šveitimo šepetėlis

Valymo šepetėlis

Krepšelis: Bazinė

Skutimo galvutė

Bikinio dailinimo galvutė

Bikinio zonos kirpimo šukos

Kirpimo šukos

Jautrių vietų antgalis

Optimalus kontaktinis antgalis

Pedikiūrinis pėdų šveitiklis

Kūno masažuoklio galvutė

Pincetai su apšvietimu

Pieštukinis kirptuvas

Maitinimas

Baterijos tipas: Ličio jonų

Įkrovimas: Greitas įkrovimas, 2 val. įkrovimo

laikas

Veikimo laikas: iki 40 minučių

Pieštukinis skustuvas: 1 x AAA baterija (pridėta)

Techniniai duomenys

Įtampa: 15 V / 5,4 W

2 pešiojimo greitis: 70 400 per minutę

Pincetų skaičius: 32

1 pešiojimo greitis: 64 000 per minutę

Savybės

Greičio nustatymai: 2 nustatymai

Lengva naudoti

Belaidė

Rankenėlė: S formos rankena

Drėgnas ir sausas naudojimas

Optinė šviesa

„Performance“

Epiliavimo diskai: Keraminiai diskai

Itin plati epiliatoriaus galvutė

* Palyginimas su „Philips Satinelle Advanced“ ir „Satinelle

Prestige“

* * CLT Vokietija N=153, 2019
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