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iepe, zachte reiniging
oor een zachte, stralende huid
ilips VisaPure Essential is een nieuwe technologie die uw dagelijkse gezichtsverzorging 
n nieuwe dimensie geeft, zonder extra inspanning. Zachte reiniging voor een schone, 
chte en stralende huid.

10x effectiever dan reiniging met de hand*
• Vibrerende en roterende borstel

Zo zacht als uw handen; kan twee keer per dag worden gebruikt.
• Twee standen: Zacht reinigen en Diep reinigen
• Timer van 1 minuut voor het volledige gezicht

Uw huid wordt zacht en glad
• Voor VisaPure Essential is een reeks aan borstels verkrijgbaar

Gemakkelijk te integreren in uw huidige routine
• Philips VisaPure Essential kan in de douche worden gebruikt
• De oplader laadt op wanneer Philips VisaPure Essential is verbonden
• 30 minuten snoerloos gebruik, 6 uur opladen
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 Tweevoudige Beweging

De borstel roteert en vibreert. De verticale 
pulserende beweging maakt onzuiverheden 
zoals stof, dode huidcellen en make-upresten 
zachtjes los. De roterende beweging veegt de 
onzuiverheden weg en reinigt de huid diep. De 
gecoördineerde bewegingen van de 
borstelharen zorgen voor een grondige en 
aangename reiniging.

2 snelheidsstanden

Philips VisaPure Essential heeft 2 verschillende 
snelheidsinstellingen: snelheid één, 'zacht 
reinigen', voor een zachte reiniging. Snelheid 
twee, 'diep reinigen', voor een aangename en 
intensievere reiniging.

Huidzonetimer

Het gezicht kan in drie zones worden verdeeld: 
T-zone, linkerwang en rechterwang. Philips 
VisaPure Essential beveelt aan om na 20 
seconden van zone te veranderen, door middel 

van een korte pauze van het product. Het 
volledige programma duurt 1 minuut, waarna 
Philips VisaPure Essential automatisch wordt 
uitgeschakeld om overbehandeling te 
voorkomen.

Waterdicht

Philips VisaPure Essential is waterdicht en kan 
onder de douche worden gebruikt.

Extra borstels

Philips VisaPure Essential wordt geleverd met 2 
borstels: 1 voor de normale huid en 1 speciaal 
ontworpen borstel voor de gevoelige huid. Een 
scrubbende opzetborstel is apart verkrijgbaar, 
voor een zacht scrubbend effect voor het 
verwijderen van doffe en dode huidcellen.

Oplader

De oplader vult elegant het iconische ontwerp 
van Philips VisaPure Essential aan. Het houdt 
de borstel vast, neemt weinig ruimte in beslag, 

en laat de gebruikte borstel natuurlijk drogen. 
Indien verbonden laadt de oplader de Philips 
VisaPure Essential in 6 uur op.

Oplaadbaar

Als hij helemaal is opgeladen heeft Philips 
VisaPure Essential een snoerloos vermogen 
voor 30 keer gebruiken of 15 dagen wanneer 
het apparaat twee keer per dag wordt 
gebruikt.

Philips Green-logo
Met groene producten van Philips kunnen 
kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot 
worden verminderd. Hoe? Deze 
producten bieden aanzienlijk betere 
milieuprestaties in een of meer van de 
Green Focal Areas van Philips: 
Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke 
stoffen, Gewicht, Recycling en 
Levensduur.
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Voordelen
• Huidreiniging: 10x effectiever dan reiniging met de 

hand*
• Scrubben: Verwijdert meer dode huidcellen dan 

handmatig reinigen*
• Zacht: Net zo zacht voor uw huid als handmatig 

reinigen*
• Opname: Verbetert de opname van uw 

huidverzorgingsproduct
• Microcirculatie: Verbetert de microcirculatie, voor 

een stralende huid

Gebruiksgemak
• Timer: Huidzonetimer voor 3 gebieden
• 2 snelheidsstanden: Milde, diepe reiniging
• Waterdicht: Kan onder de douche worden 

gebruikt
• Snoerloos: Tot 30 keer gebruiken zonder op te 

laden
• Standaard: Oplaad- en opslagstandaard
• Batterij-indicator: Brandend lampje geeft de 

levensduur van de batterij aan
• Handvat: Slank, ergonomisch ontwerp

Toepassingsgebieden
• Gezicht en hals: Wangen, Borst, Kin, Voorhoofd, 

Hals, Neus

Meegeleverde artikelen
• Opzetborstels: Opzetborstel voor de normale 

huid, Opzetborstel voor de gevoelige huid
• Instructies voor gebruik: Snelstartgids, 

Gebruiksaanwijzing
• Standaard: Oplaad- en opslagstandaard
• Stroomadapter: 100 - 240 V adapter

Vermogen
• Oplaadtijd: 6 uur
• Voedingssysteem: Oplaadbare batterij
• Gebruikstijd: 30 gebruiken van 1 minuut
• Voltage: 100 - 240 V

Service
• Garantie: 2 jaar beperkte garantie
•
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* Bron: interne studie verricht in Nederland in 2011, met 21 vrouwen, 
ter vergelijking van reinigen met VisaPure Essential en handmatige 
reiniging.
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