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Čistilni vložek

3 v paketu
Čiščenje
Mazanje
Osvežitev

JC303/50
Naj vaš brivnik ostane kot nov

Za vse sisteme SmartClean
S čistilnim vložkom sistema SmartClean lahko pripravno očistite, podmažete in osvežite 
svoj brivnik, za vsakodnevni občutek novega brivnika

Priročen in enostaven za uporabo
• 9 mesecev priročnega čiščenja
• Učinkovito očisti brivnike, ki uporabljajo peno in gel
• Za vse sisteme SmartClean

Zmogljivost vašega brivnika ohranja na vrhuncu
• Aktivno podmazovanje zmanjša trenje in obrabo rezil
• Sistem z dvojnim filtrom odstrani dlake, peno in gel

Za osvežilno in higienično britje
• Očisti 10-krat bolje od vode
• Na brivnih glavah pusti svež vonj
• Do kože prijazna formula za osvežilno in higienično britje



 Sistem z dvojnim filtrom
Sistem z dvojnim filtrom odstrani dlake, peno in gel. 
Edinstveni dvojni filter preprečuje, da bi dlake 
zamašile brivne glave in tako ohranja odlično 
učinkovitost brivnika.

Aktivno podmazovanje

Sistem aktivnega podmazovanja zmanjša trenje in 
obrabo brivnih glav in rezil ter ohranja učinkovitost 
novega brivnika dalj časa.

Učinkovitejše od vode

Sistem dvojnega filtriranja in aktivnega podmazovanja 
vaš brivnik očisti do 10-krat bolje, kot če bi uporabili 
samo vodo

Do kože prijazna formula

Do kože prijazna formula brez alkohola zagotavlja 
osvežilno in higienično britje in je zasnovana tako, da 
kožo ščiti pred draženjem

Svež vonj

Nova tekočina vložka za sistem SmartClean ima 
edinstveno formulo in prijeten vonj. Higiensko očisti 
vaš brivnik in na brivnih glavah pusti svež vonj.

Odstrani peno in gel

Sistem Philips SmartClean s čistilnimi vložki je prvi 
čistilni sistem za učinkovito čiščenje brivnikov, ki 
uporabljajo peno ali gel.

Oskrba za 9 mesecev

En Philipsov čistilni vložek ob tedenski uporabi zdrži 
do 3 mesece. Ta paket s tremi vložki zagotavlja 9 
mesecev priročnega čiščenja.

Za vse sisteme SmartClean

Čistilni vložki so primerni za vse brivnike s sistemom 
SmartClean.
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Specifikacije
Priloženi predmeti
• Čistilni vložek: 3 pcs

Zmogljivost
• Čistilni vložek: 3 x 5,75 fl oz/3 x 170 ml
•
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