
 

 

Philips
Капсула за поставка за 
бързо почистване

опаковка – 2 бр.
До 6 месеца хигиенично 
бръснене
Съвместима с поставката за 
почистване

CC12/50
Наслаждавайте се на хигиенно бръснене всеки ден
10 пъти по-ефективно от почистване с вода*
Използването на поставката за бързо почистване Quick Clean след всяко бръснене ще 
запази самобръсначката като нова, премахвайки ефективно отрязаните косъмчета. 
Поддържа самобръсначката ви 10 пъти по-чиста в сравнение с използването само на вода*.

Активно смазване
• Средствата за смазване поддържат самобръсначката ви в перфектна форма

Дълбоко почистване само за 1 минута
• Осигурява хигиенно бръснене до 6 месеца
• Съвместимост с поставката за бързо почистване
• Капсулата е ефективна до три месеца
• Ексклузивна хигиенична формула на Philips + многорешетъчен филтър

Освежаващ аромат
• Свеж аромат за бръснене с чисто усещане

Щадяща кожата формула
• Напълно без алкохол



 Активно смазване

Формулата, обогатена с активни лубриканти, 
предпазва бръснещите глави от триене и 
износване и поддържа работата на вашата 
самобръсначка за по-дълго.

Освежаващ аромат

Специалният аромат на почистващата капсула 
мирише свежо и ви дава чисто усещане по време 
на бръснене.

Щадяща кожата формула

Напълно без алкохол, почистващата течност е 
щадяща кожата и е проектирана да предлага 
защита от дразнене на кожата.

С дълъг живот

Всяка почистваща капсула на Philips е ефективна 
за около 30 цикъла на почистване при ежедневна 
употреба и до три месеца при седмична 
употреба. Това осигурява цял сезон чисто, 
хигиенно бръснене.

За 6 месеца употреба

Насладете се на до 6 месеца свежо бръснене с 
тази опаковка от 2 капсули.

За поставката за бързо почистване

Капсулата е съвместима с поставката за бързо 
почистване на Philips.

Пълно почистване
Ексклузивна хигиенична формула на Philips, 
комбинирана с многорешетъчен филтър, която 
елиминира ефективно отрязаните косъмчета и 
оставя вашата самобръсначка 10 пъти по-чиста в 
сравнение с използването само на вода*. 
Предотвратява 99,9%** от развитието на 
бактерии
CC12/50

Спецификации
Включени в комплекта
• Капсула: 2 бр.

Вместимост
• Капсула: 2 х 160 мл/2 х 5,41 унции
•

* * Резултати от тестове, базирани на агенция за тестване на трета 
страна, при лабораторни условия, след 1 минута употреба, 
капсулата може ефективно да предотврати развитието на 
Staphylococcus Aureus и Candida Albicans. Ефективността на 
превенцията на Staphylococcus Aureus е 99,9%
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