
 

 

Philips VisaPure Advanced
Accesoriu pentru 
revitalizarea pielii

Revitalizarea pielii
Răcorește pielea până la 8 minute
Pentru utilizare zilnică
Ușor de curăţat
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Accesoriu pentru revitalizarea pielii

O revitalizare de durată a pielii
Conferă un plus imediat de prospeţime pielii obosite, pentru o senzaţie ce durează până 
la 8 minute.

Ușor de folosit, potrivit rutinei tale de îngrijire a pielii
• Capul este ușor de curăţat cu apă caldă și săpun
• Se poate folosi cu sau fără creme, seruri și loţiuni

Recunoaștere inteligentă a capului, DualMotion personalizat
• Program de 40 secunde, 2 setări de intensitate, rotaţie bidirecţională
• Formă similară palmei și înveliș special pentru alunecare perfectă

Revitalizarea pielii
• Efect răcoritor: pielea se răcește timp de până la 8 minute



 Efect răcoritor

Imediat după utilizarea capului pentru revitalizarea 
pielii, pe camera termică se va observa o scădere a 
temperaturii pielii. Diferenţa de temperatură poate fi 
observată timp de până la 8 minute după utilizare.

Faţă revitalizată în 40 de secunde

Cu programul personalizat DualMotion vei obţine o 
faţă revitalizată în numai 40 de secunde. Alege din 2 
setări de intensitate. Setarea 1 oferă mișcări blânde 
de atingere, doar cu vibraţii, iar setarea 2 este un 
program cu o intensitate puţin mai mare, cu vibraţii 
și rotaţie.

Formă și materiale speciale

Forma plată a accesoriului imită forma palmei mâinii 
și a fost concepută pentru a stimula mișcările delicate 
de atingere cu degetele, utilizate în masajul 
tradiţional la sfârșitul unui tratament, pentru a 
conferi pielii obosite un plus de revigorare. În plus, 
învelișul ceramic asigură alunecarea lină a 
accesoriului pe piele.

Ușor de integrat în rutina ta de îngrijire
Ușor de adăugat la rutina ta de îngrijire a pielii. 
Accesoriul poate fi utilizat independent sau împreună 
cu produsele tale obișnuite de îngrijire a pielii, 
precum creme, seruri, uleiuri și esenţe etc.

Ușor de curăţat

Capul este ușor de curăţat. Trebuie doar să îl cureţi 
în chiuvetă în apă caldă cu săpun.
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Specificaţii
Specificaţii tehnice
• Tehnologie personalizată DualMotion
• Rotaţie specială, vibraţie
• Setări de intensitate: 2
• Durata programului: 40 secunde

Ușor de utilizat
• Înlocuire recomandată: Anual
• Ușor de curăţat

Service
• Garanţie: Garanţie 2 ani

Compatibilitate
• Utilizare cu VisaPure Advanced

Recunoașterea inteligentă a capului
• Capete inteligente
•
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