
Aparat de ras NIVEA

FOR MEN
 

Indicator baterie

 
HS8420/23

Bărbierit lin, piele sănătoasă
Hidratează pielea în timpul bărbieririi

Acest aparat de ras electric de la Philips urmează delicat contururile feţei pentru un bărbierit precis, iar inelele au

un model pentru întindere şi ridicare pentru a pregăti pielea pentru un bărbierit excelent. Noua loţiune de

bărbierit protejează pielea împotriva iritaţiilor.

Hidratează pielea în timpul bărbieririi

Hidratează pielea în timpul bărbieririi

Te poţi bărbieri în duş şi afară

Apa fierbinte deschide porii pentru un bărbierit precis

Reumplere cu loţiune şi încărcare uşoare

Reumplere facilă cu gel de bărbierit

Un bărbierit eficient excelent

Model pentru întindere şi ridicare pentru un bărbierit excelent

Urmează delicat contururile feţei

Urmează delicat contururile feţei



Aparat de ras NIVEA FOR MEN HS8420/23

Repere Specificaţii

Hidratare în timpul bărbieririi

Gelul NIVEA FOR MEN este aplicat direct pe

piele prin intermediul capetelor de bărbierire,

catifelând în timpul bărbieririi. Balsamul

conţine Natural Microtec care îţi protejează

pielea împotriva iritaţiei

Pentru o radere precisă

Urmează delicat contururile feţei pentru un

bărbierit mai precis, chiar şi în zonele greu

accesibile

Întind pielea şi ridică firele de păr

Capetele de bărbierire au inele unice cu un

model pentru întindere şi ridicare ce contribuie

la un bărbierit excelent

Apa fierbinte deschide porii

Te poţi bărbieri în duş şi în afara acestuia: Apa

fierbinte îţi deschide porii pentru un bărbierit

precis

Cartuş de schimb

Pur şi simplu pompează gelul de bărbierit

NIVEA FOR MEN din tubul de rezervă în

sistemul avansat de protecţie a pielii.

 

Alimentare

Durată de funcţionare: 30 min.

Uşor de utilizat

Curăţare: Lavabil

Afişaj: Indicator pentru baterie încărcată

complet, Indicator pentru baterie descărcată,

Indicator de încărcare

Umed şi uscat: Utilizare la duş

Încărcare: Reîncărcabilă, Fără fir

Încărcare: 8 ore

Durată de bărbierire: 10 zile

Design

Finisaj: Lăcuit

Culoare: Albastru

Accesorii

Creme & Loţiuni: 28 ml shaving conditioner

starting can

Întreţinere: Capac de protecţie

Suport: Suport de încărcare

Performanţe în bărbierire

Urmărirea conturului: Sistem Flex Tracker

Sistem de bărbierire: Tehnologia Lift & Cut

SkinComfort: Sistem de dozare gel NIVEA FOR

MEN, Inele de alunecare

Service

Cap înlocuibil: Înlocuieşte în fiecare an cu

HS85
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