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VisaPure Advanced

Masaj de revitalizare
Cap inteligent

SC6060/00
Piele luminoasă şi revitalizată

Stimulează circulaţia sangvină şi relaxează muşchii
Capul pentru masaj de revitalizare este proiectat în colaborare cu experţi în masaj 
japonez. Programul personalizat DualMotion stimulează circulaţia sangvină şi relaxează 
muşchii feţei, oferindu-ţi o piele strălucitoare, revitalizată şi cu un aspect sănătos.

Program personalizat al tehnologiei DualMotion
• Este ca și cum pielea ar fi masată ușor de 750 de degete pe minut

Ușor de folosit, potrivit rutinei tale de îngrijire a pielii
• Se poate folosi cu sau fără creme, loţiuni și uleiuri
• Capul este ușor de curăţat cu apă caldă și săpun
• Se folosește de 1-3 ori pe săptămână pentru o experienţă revitalizantă

Îmbunătăţește circulaţia sângelui pentru o piele radiantă
• Mai mult oxigen și mai multe substanţe nutritive în piele

Recunoaștere inteligentă a capului, DualMotion personalizat
• program de 3 minute, 2 setări de intensitate, rotaţie bidirecţională

Relaxează mușchii pentru o experienţă revitalizantă
• Ajunge la straturile din adâncime ale pielii pentru a relaxa mușchii



 Îmbunătăţește circulaţia sanguină
Folosind capul pentru masaj de revitalizare cu 
program personalizat DualMotion, poţi stimula 
circulaţia sangvină, ceea ce va face ca pielea ta să 
devină strălucitoare și să capete un aspect sănătos. 
Lasă pielea să se bucure de o senzaţie revitalizantă 
plăcută.

Relaxează mușchii

Capul pentru masaj de revitalizare asigură un masaj 
profund, care stimulează până și straturile profunde 
ale pielii. Astfel mușchii feţei se relaxează, oferindu-
vă o experienţă relaxantă și confortabilă.

750 de vârfuri de deget pe minut

Programul personalizat DualMotion asigură o 
experienţă revitalizantă și relaxantă. Acesta a fost 

dezvoltat împreună cu experţi în masaj japonez și 
este proiectat să imite renumitele tehnici de masaj 
petrissage și tapotement. Poate face ceea ce nu pot 
face mâinile. Datorită formei elegante și funcţionale 
a capului prevăzut cu cinci bile mici, simţi pielea ca și 
cum ar fi masată de 750 de degete pe minut. 
Programul de masaj revitalizant are o durată de 3 
minute și te poţi bucura de el de mai multe ori pe 
săptămână.

Ușor în rutina de îngrijire a pielii
Este ușor de integrat în rutina de îngrijire a tenului. 
Capul poate fi folosit cu produsele de îngrijire și 
mărcile pe care le folosești de obicei, precum 
cremele, serurile, uleiurile și esenţele. Îl poţi folosi și 
fără creme dacă dorești.

Ușor de curăţat
Capul este ușor de curăţat. Trebuie doar să îl cureţi 
în chiuvetă în apă caldă cu săpun.

Program de masare de 3 minute
Datorită recunoașterii inteligente a capului din gama 
VisaPure Advanced, dispozitivul recunoaște capul 
după ce acesta este atașat și declanșează automat un 
program personalizat DualMotion, cu niveluri 
dedicate de rotaţie și vibraţii și o durată a 
programului și direcţie de rotaţie personalizate. 
Programul de masaj revitalizant folosește rotaţia 
bidirecţională pentru a putea urma fluxul limfatic al 
pielii.

Se poate folosi de 1-3 ori pe săptămână
Folosește capul pentru masaj de revitalizare de 1-3 
ori pe săptămână pentru o experienţă relaxantă și 
revitalizantă.
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Specificaţii
Recunoașterea inteligentă a capului
• Capete inteligente

Rotaţie în două direcţii
• Rotire către stânga și dreapta

Specificaţii tehnice
• Tehnologie personalizată DualMotion
• Rotaţie specială, vibraţie
• Conceput împreună cu experţi: Experţi în masaj 

japonez
• Setări de intensitate: 2
• Durata programului: 3 minute

Ușor de utilizat
• Ușor de curăţat
• Se folosește numai cu: VisaPure Advanced
•
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