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Scholl Velvet Smooth elektroniczny pilnik do stóp z głowicą
gruboziarnistą
 

Cena: 175,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 zestaw

Postać Sprzęt medyczny

Producent RECKITT BENCKISER

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Scholl Velvet Smooth w postaci elektronicznego pilnika do stóp z głowicą gruboziarnistą oraz szczoteczką złuszczającą jest produktem
łatwym w użyciu i skutecznym w działaniu. ma ergonomiczny uchwyt, a jego obrotowe głowice są wymienialne, dzięki czemu można z
niego korzystać długotrwale. Produkt zasilany jest bateriami, więc można korzystać z niego w każdych warunkach, bez obaw o
dostępność źródła prądu i bez problemu z plączącymi się kablami. Z wyrobu medycznego można korzystać zarówno na suchej skórze,
jak i na skórze mokrej.

Na co jest Scholl Velvet Smooth? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest codzienna pielęgnacja stóp. Elektroniczny pilnik
do stóp z głowicą gruboziarnistą i szczoteczką złuszczającą bardzo dobrze radzi sobie przy usuwaniu bardzo suchej skóry stóp,
sprawiając, że stają się one przyjemnie miękkie i gładkie. Funkcją Scholl Velvet Smooth jest ścieranie zrogowaciałej skóry pięt i stóp, co
sprawia, że wyglądają estetycznie i nie są tak podatne na pękanie. Dodatkowo działanie Scholl Velvet Smooth zostało wzbogacone o
znajdującą się w zestawie szczoteczkę złuszczającą, która pozwala bardzo delikatnie złuszczać skórę nie tylko z pięt czy stóp, ale i z
całych nóg.

W opakowaniu znajduje się elektroniczny pilnik do stóp z głowicą gruboziarnistą Scholl Velvet Smooth. W skład opakowania wchodzi
również szczoteczka złuszczająca do nóg. Wyrób medyczny Scholl Velvet Smooth zasilany jest 4 bateriami typu AA. Do wyboru są dwie
prędkości obrotowej głowicy, co pozwala dopasować działanie produktu do własnych potrzeb. W zestawie znajduje się wymienna
głowica gruboziarnista, która ma kryształki diamentów o silnych właściwościach ścierających. Głowicę w razie potrzeby można łatwo
wymienić. Jej działanie pozwala pozbyć się nawet mocno zrogowaciałej skóry z nóg i pięt. Jeśli natomiast użytkownik będzie
potrzebować delikatniejszego złuszczania, może postawić na szczoteczkę złuszczającą, która będzie odpowiednia również do skóry
nóg.

Jak stosować wyrób medyczny Scholl Velvet Smooth? Pilnika do stóp z głowicą gruboziarnistą Scholl Velvet Smooth można używać
zarówno na mokrej skórze stóp i nóg, jak i na ich suchej powierzchni. Należy upewnić się, że w urządzeniu znajdują się baterie, a
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następnie przyłożyć do miejsca, które chcemy pielęgnować, ustawić pożądaną prędkość obrotów głowicy gruboziarnistej i włączyć. W
tym momencie urządzenie zacznie obracać głowicą i poprzez tarcie skóry będzie usuwać z niej zrogowacenia. Najlepiej wówczas powoli
przesuwać urządzenie, nie trzymając go długotrwale w jednym miejscu. Poręczny kształt pilnika i jego ergonomiczny uchwyt sprawiają,
że pewnie leży w dłoni, a korzystanie z niego nie jest problematyczne. Wyrób medyczny przeznaczony jest do codziennej pielęgnacji stóp
i jest łatwiejszy, szybszy i efektywniejszy w działaniu niż metody manualne. Produkt stopniowo pomaga pozbyć się przesuszonego
naskórka i zrogowaceń, odsłaniając jaśniejszą skórę. Po zastosowaniu produktu można przejść do dalszych czynności pielęgnacyjnych
skóry, np. do aplikacji kremu nawilżającego.

Charakterystyka
Marzysz o pięknych stopach? Pragniesz bez obaw nosić odkryte buty, chodzić na basen lub jogę? Kup Scholl Velvet Smooth™
Elektroniczny pilnik do stóp z głowicą gruboziarnistą i szczoteczką złuszczającą specjalistę do codziennej pielęgnacji stóp.
Pilnik Scholl gruboziarnisty Velvet Smooth™:

usuwa nawet bardzo twardą skórę,
sprawia, że Twoje stopy stają się gładkie i miękkie,
może być używany na suchej i wilgotnej skórze,
ma ergonomiczną rączkę,
posiada dodatkową szczoteczkę złuszczającą.

Dlaczego warto wybrać pilnik do stóp Scholl Velvet Smooth™?
Tradycyjne metody usuwania twardej skóry stóp i zrogowaciałego naskórka, takie jak pumeks lub manualne pilniki do pięt bywają bardzo
męczące. Osiągnięcie z ich pomocą zadowalających efektów zajmuje zwykle wiele czasu. Dlatego wybierz Scholl Elektroniczny pilnik
Velvet Smooth™ z głowicą gruboziarnistą. Elektroniczny pilnik do stóp marki Scholl jest idealnym rozwiązaniem, które pomoże w szybki i
łatwy sposób pożegnać się z twardą i łuszczącą się skórą. Jest bardzo funkcjonalny oraz posiada ergonomiczną, miękką w dotyku
rączkę. Może być używany zarówno na suchej, jak i wilgotnej skórze.
Jak działa elektroniczny pilnik do stóp Scholl Velvet Smooth™ z głowicą drobnoziarnistą?
Scholl Velvet Smooth™ elek troniczny pilnik do stóp zasilany jest przez 4 baterie typu AA. Ma dwie prędkości, dzięki którym dostosujesz
go do swoich potrzeb. Wyposażony jest w wymienną głowicę gruboziarnistą z kryształkami diamentów. Kryształki diamentów mają
właściwości silnie ścierające i idealnie nadają się do usuwania nawet bardzo twardej skóry pięt i stóp. Dodatkowo w zestawie do pilnika
dodana jest szczoteczka złuszczająca. Dzięki szczoteczce elektronicznego pilnika Scholl możesz również używać do delikatnego
złuszczania skóry. Z jego pomocą pozbędziesz się suchej skóry nie tylko na stopach, ale również na całych nogach.

Elektroniczny Pilnik do stóp Scholl jest bezproblemowym rozwiązaniem dla gładkich i pięknych stóp. Jego poręczny kształt,
funkcjonalność i szeroki wybór głowic sprawia, że dostosuje się do potrzeb Twoich stóp.
Gruboziarnista głowica obrotowa usuwa bardzo twardy naskórek, który tworzy się w wyniku wywierania nacisku na stopę.
Szczoteczka złuszczająca delikatnie usuwa suchy, łuszczący się naskórek na stopach i nogach pomagając odsłonić jaśniejszą,
młodziej wyglądającą skórę w porównaniu z metodami manualnymi.
Urządzenie jest wyjątkowo łatwe w użyciu.
Delikatne i skuteczne ruchy obrotowe.
Głowice obrotowe są wyjątkowo łatwe do wymiany.
Zasilany na baterie.
Zawartość opakowania: Elektroniczny pilnik do stóp, głowica obrotowa, 4 x baterie AA, 1x szczoteczka złuszczająca do suchej
skóry.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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