
 

 

Philips VisaPure
Perie pentru curăţarea în 
profunzime a porilor

Curăţare în profunzime a porilor

Pentru utilizare zilnică
Înlocuiește o dată la 3 luni
Ușor de înlocuit
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ntru ten curat şi catifelat
pul de periere pentru curăţarea profundă a porilor curăţă porii în profunzime. Acesta 
tă la reducerea punctelor negre şi este conceput să diminueze aspectul de pori deschişi 
ţie perilor ultrasubţiri, mai mici decât porii.

Ușor de înlocuit
• Perie atașabilă printr-un clic; ușor de instalat și de scos
• Înlocuiește o dată la 3 luni

Curăţare profundă delicată
• Mărește absorbţia produselor tale preferate de îngrijire a tenului

Tehnologie 5 în 1 a perilor
• Compoziţie unică a perilor pentru curăţarea tenului

Dezvoltat pentru toate tipurile de ten cu pori măriţi
• Perie de curăţare în profunzime a porilor pentru toate tipurile de ten
• Perfect concepută pentru igienă optimă



 Perie curăţare în profunzime
Peria de curăţare în profunzime a porilor reduce și 
previne vizibilitatea porilor și a punctelor negre. 
Peria dispune de o combinaţie unică de peri mai groși 
și peri mai subţiri. Perii subţiri acţionează asupra 
porilor și îi curăţă bine, iar perii mai groși 
îndepărtează murdăria. Previne și reduce apariţia 
porilor dilataţi la 9 din 10 femei.*

Crește gradul de absorbţie a cremelor

Curăţarea cu VisaPure te ajută să îndepărtezi mai 
bine urmele de machiaj, dar și celulele de piele 
moarte și lipsite de strălucire. Datorită efectului de 
curăţare profundă, produsele tale preferate pentru 
îngrijirea pielii, cum ar fi cremele, serurile și esenţele, 
sunt absorbite mai bine de piele.

Perie pentru curăţarea tenului
Toate periile VisaPure dispun de o tehnologie unică 
5-în-1 a perilor. Toţi perii sunt lustruiţi de două ori, 
iar capete extrem de moi asigură o alunecare lină. 
Perii VisaPure sunt extralungi pentru un confort 
absolut al pielii. Pentru a asigura eficienţa, perii 
VisaPure sunt de până la 3 ori mai mici decât porii, 
iar peria deasă curăţă mai mulţi pori într-un singur 
tratament, conferind o senzaţie plăcută, catifelată în 
timpul curăţării. Materialul perilor este selectat 
special pentru a fi rezistent la apă.

Perie atașabilă printr-un clic
Atașează și scoate peria printr-un simplu clic. Ușor 
de instalat, capetele noastre de periere sunt 
compatibile cu toate modelele VisaPure.

Înlocuiește o dată la 3 luni
Pentru rezultate optime, înlocuiește peria la fiecare 3 
luni. Peria poate fi înlocuită ușor prin simpla scoatere 
din dispozitiv.

Concepută pentru igienă optimă

Materialul extrem de fin al perilor tuturor capetelor 
de periere VisaPure este un nailon delicat, special 
ales. Astfel, capetele de periere sunt foarte ușor de 
curăţat și menţinut în stare ireproșabilă.
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Avantaje
• Tip de piele: Pentru toate tipurile de ten cu pori 

măriţi

Compatibilitate
• Se poate utiliza cu toate modelele VisaPure

Service
• Garanţie: 2 ani garanţie limitată

Ușor de utilizat
• Înlocuire: Cap de periere cu atașare rapidă printr-

un clic
• Înlocuire recomandată: La fiecare 3 luni
• Rezistent la apă: Poate fi utilizată la duș
• Ușor de curăţat
• Se poate utiliza cu produse de curăţare
•

Specificaţii
Perie pentru curăţarea în profunzime a porilor
Curăţare în profunzime a porilor Pentru utilizare zilnică, Înlocuiește o dată la 3 luni, Ușor de înlocuit
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