
 

 

Philips VisaCare
Microdermabraziune

Tratament de revitalizare a 

tenului

cu cap sensibil și normal

SC6240/01
Senzaţie mai fermă, piele cu aspect mai tânăr
cu sistemul de microdermabraziune Philips VisaCare
Revigorează-ţi tenul şi menţine-i aspectul tânăr şi natural cu sistemul VisaCare cu acţiune 
dublă de ridicare şi exfoliere. Masează pielea, stimulând circulaţia sângelui, în timp ce 
îndepărtează celulele de piele moartă şi permite reînnoirea naturală a celulelor.

Tehnologie de microdermabraziune
• Sistemul Air Lift stimulează delicat microcirculaţia
• Capul pentru exfoliere stimulează procesul de regenerare a celulelor
• Sistem DualAction Air Lift & Exfoliation

Ușor de utilizat
• Tratament de numai 5 minute, de două ori pe săptămână
• Încărcare peste noapte pentru 3 săptămâni de utilizare
• Utilizare fără fir

Senzaţie mai fermă, piele cu aspect mai tânăr
• Pielea devine mai luminoasă, cu un aspect mai fin și mai ferm în 4-6 săptămâni
• Pentru un aspect mai tânăr

Sigur și delicat, testat clinic
• Dezvoltat cu oameni de știinţă și dermatologi experţi
• Adecvat pentru toate tipurile de ten
• Tehnologie de salon, pentru utilizare sigură în casa ta.



 Aspect tânăr
VisaCare cu microdermabraziune de la Philips 
stimulează procesul de revitalizare a tenului 
pentru o piele mai fină, mai fermă și vizibil mai 
luminoasă.

Rezultate vizibile

93% din femeile care au participat la testare au 
raportat un aspect instantaneu mai fin al pielii. 
84% confirmă că pielea lor este mai luminoasă, 
84% au observat un aspect mai sănătos al 
pielii*.

Sistem DualAction

Masează pielea, stimulând circulaţia sângelui, 
îndepărtând în același timp celulele de piele 
moartă, permiţând totodată regenerarea 
naturală a celulelor.

Sistem Air Lift

Masajul cu vid stimulează în mod intens 
microcirculaţia. Pielea este ridicată și întinsă 
delicat, masând straturile mai profunde ale 
acesteia. Fluxul de sânge se intensifică, aducând 
oxigen și substanţe nutritive la suprafaţă. 
Pentru un aspect revitalizat. VisaCare este 
conceput pentru o întindere optimă, necesară 
pentru a stimula producţia de colagen și 
elastină. Pentru un aspect mai ferm în 4-6 
săptămâni.

Cap pentru exfoliere

Capul pentru exfoliere îndepărtează delicat o 
parte din stratum corneum (stratul superior al 
pielii) și îngroașă epiderma (al doilea strat al 
pielii), divulgând o piele mai fină și care radiază. 
Acesta îndepărtează delicat asperităţile și 
pielea exfoliată într-un mod mai eficient și 
controlat decât cel permis de modul manual. 
Pielea este stimulată pentru a regenera celule. 
Pentru un aspect mai ferm în 4-6 săptămâni.

Adecvat pentru toate tipurile de ten

Delicateţea VisaCare este dovedită clinic. 
Dispozitivul include două capete (sensibil și 
normal) destinate pentru diferite niveluri ale 
sensibilităţii pielii. Experţii în îngrijirea pielii de 
la Philips îţi stau la dispoziţie pentru a te ghida, 
astfel încât să obţii cele mai bune rezultate.

Dezv. cu experţi în îngrijirea pielii
VisaCare de la Philips utilizează tehnologia de 
microdermabraziune utilizată în mod obișnuit 
în saloanele de înfrumuseţare. Philips a adaptat 
această tehnologie pentru utilizare sigură în 
confortul casei tale. VisaCare de la Philips a 
fost dezvoltat în colaborare cu oameni de 
știinţă și dermatologi experţi.

Tratament de 5 minute

Obţine rezultate imediate cu un tratament de 
numai 5 minute, de două ori pe săptămână. Cu 
un aspect fin și sănătos!
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Ușor de utilizat
• Fără fir: până la 6 utilizări fără încărcare
• Indicator baterie: pictogramă luminată
• Capete personalizate: Piele normală și sensibilă
• Manevrare facilă: Design ergonomic și elegant
• Suport exclusiv și comod: Suport de încărcare și 

depozitare

Alimentare
• Durată de încărcare: 8 ore
• Tensiune: 100-240 V
• Sistem de alimentare: Baterie reîncărcabilă
• Durată de funcţionare: 6 utilizări de 5 minute 

fiecare

Avantaje
• Îndepărtarea celulelor de piele moartă: datorită 

capului de exfoliere
• Microcirculaţie stimulată: condusă de Air Lift 

System™

• Îngroșarea epidermei: acţionată de sistemul de 
abraziune

• Cremele pentru îngrijirea pielii: mai bine absorbite, 
în experienţa a 87 % din utilizatori

Articole incluse
• Perie de curăţat: Pentru curăţare, vârfuri VisaCare
• Instrucţiuni de utilizare: Manual de utilizare 

complet
• Capete personalizate: Piele normală și sensibilă
• Husă: Pentru depozitare și transport
• Adaptor de curent electric: Adaptor de 100 - 240 V
• Suport exclusiv și comod: Suport de încărcare și 

depozitare

Service
• Garanţie: Garanţie 2 ani

Zone de aplicare
• Faţă și gât
•
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* Rezultatele testelor independente pentru 75 consumatori după un 
tratament de 4 săptămâni, Regatul Unit 2014
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