
 

 

Philips
Hlava príslušenstva pre 
VisaPure Advanced

Revitalizačná masáž
Inteligentná hlava

SC6060/00
Hebká a zdravá pokožka

Stimuluje prúdenie krvi a uvoľňuje svaly
Hlava na revitalizačnú masáž bola vyvinutá v spolupráci s odborníkmi na japonskú masáž. 
Prispôsobený program DualMotion zvyšuje prekrvenie, uvoľňuje tvárové svalstvo a 
revitalizuje a zjemňuje pleť, ktorá vďaka tomu vyzerá oveľa zdravšie.

Zlepšuje prekrvenie pre hebkú pokožku
• Viac kyslíka a výživných látok v pokožke

Uvoľňuje svalstvo, čím prináša pocit osvieženia
• Účinok preniká do hlbších vrstiev pokožky a uvoľňuje svaly

Prispôsobený program s technológiou DualMotion
• Ako keby vašu pokožku každú minútu masírovalo 750 prstov

Jednoduché používanie pri starostlivosti o pokožku
• Môže sa používať s krémami, balzamami a olejmi alebo bez nich
• Nadstavec sa ľahko vyčistí teplou vodou a čistiacim prostriedkom
• Môže sa používať 1 – 3-krát týždenne na revitalizáciu pokožky

Inteligentné rozpoznávanie hlavy, prispôsobená DualMotion
• 3-minútový program, 2 nastavenia intenzity, obojsmerná rotácia



 Zlepšuje prekrvenie
Pomocou nadstavca na revitalizačnú masáž 
s prispôsobeným programom DualMotion môžete 
zlepšiť prekrvenie na dosiahnutie hebkej a zdravej 
pokožky. Vychutnajte si pocit hebkej pokožky.

Uvoľňuje svaly

Nadstavce na revitalizačnú masáž poskytuje hĺbkovú 
masáž, ktorá preniká do hlbších vrstiev pokožky. Tak 
uvoľní aj malé svaly tváre a poskytne vám uvoľňujúci 
zážitok dokonalého pohodlia.

750 masážnych dotykov za minútu

Prispôsobený program DualMotion prináša 
revitalizačný a relaxačný zážitok. Vyvinuli sme ho 
v spolupráci s japonskými špecialistami na masáž na 
základe prvotriednych masážnych techník Petrissage 
a Tapotement. Dokáže to, čo vaše ruky nedokážu. 
Vďaka elegantnému a funkčnému dizajnu nadstavca 
s piatimi malými guľôčkami budete mať pocit, ako by 
vašu tvár každú minútu masírovali 750 prstov. 
Revitalizačná masáž trvá 3 minúty a na tvári si ju 
môžete dopriať niekoľkokrát týždenne.

Ľahko zapadne do starostlivosti o pleť
Jednoducho zapadne do vašej starostlivosti o pleť. 
Nadstavec môžete používať s produktmi a značkami 
starostlivosti o pleť, ktoré práve používate, ako sú 
krémy, séra, oleje a esencie. Ak vám to lepšie 
vyhovuje, môžete ho používať aj bez krémov.

Jednoduché čistenie
Nadstavec sa ľahko čistí. Jednoducho ho vyčistite 
pomocou teplej vody a čistiaceho prostriedku.

3-minútový masážny program
Vďaka inteligentnému rozpoznávaniu hlavy zariadení 
radu VisaCare Advanced zariadenie rozpozná 
nadstavec, ktorý naň nasadíte a automaticky spustí 
prispôsobený program DualMotion s úrovňami 
rotácie, vibrácie, trvania programu a smeru rotácie. 
Program revitalizačnej masáže využíva obojsmernú 
rotáciu, vďaka ktorej kopíruje lymfatický prietok 
v pokožke.

Môže sa používať 1 – 3-krát týždenne
Nadstavec na revitalizačnú masáž používajte 1 až 3-
krát týždenne a vychutnajte si relaxačný a 
revitalizačný zážitok.
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Jednoduché používanie
• Používať iba s: VisaPure Advanced
• Jednoduché čistenie: áno

Inteligentné rozpoznávanie hláv
• Inteligentné hlavy: áno

Technické špecifikácie
• Prispôsobená technológia DualMotion: áno

• Prispôsobená rotácia, vibrácia: áno
• Vyvinuté v spolupráci so špecialistami: Špecialisti na 

japonskú masáž
• Nastavenia intenzity: 2
• Trvanie programu: 3 minúty

Dvojsmerná rotácia
• Otáča sa doľava i doprava: áno
•

Technické údaje
Hlava príslušenstva pre VisaPure Advanced
Revitalizačná masáž Inteligentná hlava

http://www.philips.com

