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ODKURZACZ WĄGRÓW
ZASKÓRNIKÓW
Cena

39,00 zł

Opis produktu

ODKURZACZ DO WĄGRÓW ZASKÓRNIKÓW
MIKRODERMABRAZJA - SKINCLEAR HY-03
- 3 poziomy podciśnienia
- 5 wymiennych końcówek

Innowacyjne urządzenie SkinClear Hy-03 do usuwania wągrów i pielęgnacji twarzy. Urządzenie dedykowane do każdego
rodzaju cery, posiada 3 poziomy regulacji mocy ssania. Ergonomiczna, opływowa obudowa zapewnia komfort i wygodę
użytkowania. Teraz wykonasz profesjonalny zabieg nie ruszając się z domu. Odkurzacz poradzi sobie również z martwym
naskórkiem, a po złuszczeniu pozostawi cerę gładką i odświeżoną.
Oczyszczenie skóry twarzy przy pomocy odkurzacza do wągrów SkinClear Hy-03 jest bezbolesne, polecane dla każdego
rodzaju cery, również z trądzikiem i rozszerzonymi porami.
Poprawia ukrwienie, wykonuje drenaż limfatyczny, ujędrnia skórę, wspomaga produkcję kolagenu i elastyny. Rozmasowując
spłyca strukturę blizn, regeneruje skórę oraz mięśnie mimiczne. Uwalnia pory od nadmiaru łoju. Zwiększa mikrokrążenie.
ODKURZACZ SKINCLEAR HY-03 POSIADA 4 RÓŻNE KOŃCÓWKI ZABIEGOWE:
- końcówka z małym, okrągłym otworem jest przeznaczona specjalnie do oczyszczania twarzy z wągrów i zaskórników. Dzięki
małemu polu ssania moc ssania urządzenia jest skupiona na małym fragmencie skóry.
- końcówka z większym okrągłym otworem służy do spłycania zmarszczek w okolicach ust i oczu oraz likwiduje przebarwienia.
- końcówka z otworem owalnym pozwala na wykonanie zabiegu drenażu ( liftingu twarzy) Dzięki delikatnemu podciśnieniu
masuje skórę twarzy, poprawia jej mikro krążenie.
- końcówka ścierna do mikrodermabrazji dokładnego oczyszczenia i złuszczania naskórka.

SKUTECZNE USUWANIE WĄGRÓW I ZASKÓRNIKÓW – usuniesz wągry, zaskórniki i otworzysz zatkane pory. Odkurzacz
pomaga w walce z uciążliwym trądzikiem oraz bliznami.
SPŁYCANIE ZMARSZCZEK – delikatny MIKRO masaż z użyciem owalnej końcówki wpłynie na napięcie skóry, zapobiega
powstawaniu nowych zmarszczek, istniejące zmarszczki będą mniej widoczne.
3 POZIOMY MOCY SSANIA – bez problemu można dostosować siłę ssania do potrzeb. Prawidłowo przeprowadzone zabiegi z
urządzeniem do mikrodermabrazji diamentowej są całkowicie bezpieczne dla skóry.
5 WYMIENNYCH KOŃCÓWEK – każda z nich spełnia inne funkcje tj. oczyszczenie skóry, liftingu , rewitalizacja oraz redukcji
przebarwień.
Przenośne urządzenie SkinClear Hy-03 do usuwania wągrów warto mieć w każdej kosmetyczce. Jest bardzo proste w obsłudze
– steruje się nim jedynie za pomocą 1 przycisku.
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ZESTAW ZAWIERA
odkurzacz do usuwania wągrów SkinClear HY-03
5 wymiennych końcówek (diamentowa, owalna, z małym otworem, ze średnim i z dużym otworem)
zapasowe uszczelki i filtry
kabel USB
pudełko
UWAGA - Ładowanie akumulatora wykonuje się za pomocą ładowarki od telefonu. Zestaw nie zawiera ładowarki.
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