
 

 

Philips VisaPure Advanced
Disp. de îngrijire a tenului 
acasă
Tehnologie personalizată 

DualMotion

Curăţare, Masaj, Revitalizare a 
ochilor
3 capete, husă, trusă pentru 
depozitare
2 setări de intensitate

SC5370/10
Piele radiantă, revitalizată şi reîmprospătată
Curăţare şi îngrijire avansată a tenului
VisaPure Advanced este un dispozitiv de îngrijire a tenului acasă care aduce expertiza 
profesională în rutina ta de îngrijire a tenului. Tenul tău devine radiant, revigorat şi 
revitalizat. Bucură-te de un ten curat, catifelat, revitalizat şi de o strălucire sănătoasă.

Curăţare profundă delicată
• Tehnologie personalizată DualMotion cu recunoaștere inteligentă a capului
• Mărește absorbţia produselor tale preferate de îngrijire a tenului

Ușor de folosit, potrivit rutinei tale de îngrijire a pielii
• Capetele sunt ușor de curăţat cu apă caldă și săpun
• Perfect concepută pentru igienă optimă

Masaj de revitalizare
• Circulaţie sangvină mai bună pt o piele luminoasă și revitalizată
• Se simte ca atingerea ușoară a 750 de degete pe minut
• Dezvoltat împreună cu experţi japonezi în masaj

Fresh Eyes
• Revigorează ochii obosiţi dimineaţa
• Program de masare delicată cu 120 de nano-vibraţii pe secundă



 Capete ușor de curăţat
Capetele sunt ușor de curăţat. Trebuie doar să 
le cureţi în chiuvetă cu apă caldă și săpun.

Tehnologie personalizată DualMotion

VisaPure Advanced este echipat cu tehnologia 
personalizată DualMotion. Fiecare accesoriu 
VisaPure este prevăzut cu niveluri de rotaţie și 
vibraţie specificate. Atât mânerul, cât și noile 
accesorii sunt prevăzute cu o etichetă NFC 
inovatoare, care asigură recunoașterea 
inteligentă a capului. Acest lucru înseamnă că 
mânerul recunoaște capul corespunzător 
imediat ce îl fixezi. În acest fel, te poţi bucura 
de programe de îngrijire dedicate ce folosesc 
tehnologia personalizată DualMotion în funcţie 
de beneficiul dorit pentru piele.

Crește gradul de absorbţie a cremelor

Curăţarea cu VisaPure te ajută să îndepărtezi 
până și cele mai neînsemnate urme de machiaj, 
dar și celulele de piele moartă. Datorită 
efectului de curăţare profundă, produsele tale 
preferate pentru îngrijirea pielii, cum ar fi 
cremele, serurile și esenţele, sunt absorbite 
mai bine de piele.

Îmbunătăţește circulaţia sanguină

Folosind capul pentru masaj de revitalizare 
prevăzut cu un program DualMotion 
personalizat, vei stimula circulaţia sangvină și 
vei da viaţă pielii. Aceasta îi evidenţiază 
strălucirea naturală, conferindu-i un aspect 
revitalizat și o strălucire sănătoasă.

Relaxează mușchii

Datorită formei elegante și funcţionale a 
capului prevăzut cu cinci bile mici, ai senzaţia că 
pielea îţi este masată cu 750 de atingeri delicate 
pe minut. Programul pentru masaj de 
revitalizare are o durată de 3 minute și te poţi 
bucura de un masaj facial de mai multe ori pe 
săptămână.

Dezvoltat împreună cu experţi în masaj

Capul pentru masaj revitalizant a fost conceput 
în colaborare cu experţi în masaj facial japonez. 
Programul special DualMotion este inspirat de 
tehnici de masaj recunoscute la nivel mondial. 

Tehnica de masare denumită Petrissage este 
cunoscută la nivel mondial pentru masajul 
profund care stimulează circulaţia sângelui și 
relaxează mușchii feţei, dezvăluind o piele cu 
adevărat radiantă și revitalizată.

120 nano-vibraţii pe secundă

Programul personalizat DualMotion pentru 
Ochi revitalizaţi execută 120 de nano-vibraţii 
pe secundă, pentru un masaj delicat, 
confortabil și revitalizant în jurul ochilor. Este 
special conceput pentru pielea fină și sensibilă 
din jurul ochilor. Programul Fresh eyes este un 
program scurt de 30 de secunde, pe care îl poţi 
utiliza rapid în rutina ta zilnică de dimineaţă!

Ochi obosiţi revitalizaţi în numai 30 de 
secunde

Capul pentru revitalizarea ochilor obosiţi este 
fabricat dintr-un material răcoros special 
acoperit cu ceramică de calitate superioară, 
care asigură revitalizarea ochilor dimineaţa.
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Specificaţii tehnice
• Tehnologie personalizată DualMotion
• Rotaţie în două direcţii

Alimentare
• Durată de încărcare: 6 ore
• Tensiune: 100-240 V
• Sistem de alimentare: Baterie reîncărcabilă

Ușor de utilizat
• Indicator baterie: Pictograma indică durata de viaţă 

a bateriei
• Rezistent la apă: Poate fi utilizată la duș
• Indicatori LED: Setare de intensitate, baterie 

descărcată
• Ușor în rutina de îngrijire a pielii: Se poate folosi cu 

creme
• Capete ușor de curăţat: Se curăţă cu apă și săpun

Avantaje
• Curăţarea tenului: De 10 ori mai eficient decât 

curăţarea manuală*
• Absorbţie: Îmbunătăţește absorbţia produsului de 

îngrijire a pielii
• Exfoliere: Îndepărtează mai multe celule moarte 

decât curăţarea manuală*

• Delicat: la fel de delicat cu pielea ta ca și curăţarea 
manuală*

• Microcirculaţia: Îmbunătăţește microcirculaţia 
pentru un ten mai radiant

• Fresh Eyes: Program de masare delicată cu 120 de 
nano-vibraţii pe secundă

• Masaj de revitalizare: Este ca și cum pielea ar fi 
masată ușor de 750 de degete pe minut

Articole incluse
• Capete de periere: Cap de perie pentru ten normal
• Adaptor de curent electric: Adaptor de 100 - 240 V
• Suport: Suport de încărcare și depozitare
• Include capetele: Fresh Eyes, Masaj de revitalizare
• Trusă pentru depozitare
• Husă de călătorie

Service
• Garanţie: 2 ani garanţie limitată

Zone de aplicare
• Faţă și gât: Obraji, Piept, Bărbie, Frunte, Gât, Nas

Trusă de depozitare de lux
• Se depozitează și se usucă igienic: Capetele se 

depozitează și se usucă ușor
•
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* De 10 ori mai eficientă decât curăţarea manuală, dar la fel de blândă. 
În comparaţie cu demachierea manuală.
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