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Scholl Velvet Smooth Wet&Dry elektryczny pilnik do stóp z
ładowarką
 

Cena: 344,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent RECKITT BENCKISER

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp

Usuwa nawet bardzo twardą skórę
Jest wodoodporny
Jest bezprzewodowy
Ma dwie prędkości pracy
Wyposażony jest w akumulator i może być wielokrotnie ładowany

Wskazania i działanie
Pragniesz mieć piękne stopy? Starasz się pozbyć łuszczącego naskórka i twardej skóry? Sięgnij po Scholl Velvet Smooth™ Elektryczny
pilnik do stóp Wet&Dry. Scholl Velvet Smooth™ Elektryczny pilnik Wet&Dry to idealny sposób na codzienną pielęgnację stóp.Elektryczny
pilnik Scholl:

usuwa nawet bardzo twardą skórę
jest wodoodporny
jest bezprzewodowy
ma dwie prędkości pracy
wyposażony jest w akumulator i może być wielokrotnie ładowany.

Dlaczego warto wybrać pilnik do stóp Scholl Velvet Smooth™?
Scholl Velvet Smooth™ Wet&Dry to optymalne rozwiązanie do usuwania łuszczącej się skóry, zrogowaciałego naskórka oraz różnego
rodzaju zgrubień na skórze całych stóp. Jego ergonomiczna budowa pozwala docierać do każdego miejsca na stopie. Jest
wodoodporny i bezprzewodowy, dzięki czemu może być używany na sucho oraz na mokro podczas prysznica lub kąpieli. Posiada
wymienną głowicę oraz aż dwie prędkości pracy.W odróżnieniu od wielu innych pilników do pięt lub do stóp w pilniku Scholl nie trzeba
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wymieniać baterii. Pilnik Scholl Velvet Smooth™ Wet&Dry wyposażony jest w akumulator i wygodną ładowarkę z funkcją ładowania
indukcyjnego.
Jak działa Scholl Elektryczny pilnik Velvet Smooth Wet&Dry? 
Pilnik elektryczny Scholl wyposażony jest w obrotową, wymienną głowicę Velvet Smooth Wet&Dry. Głowice obrotowe zawierają
mikrogranulki, które dokładnie usuwają martwy naskórek.Pilnik elektryczny Scholl Velvet Smooth™ Wet&Dry pozwala uzyskać miękkie i
gładkie stopy łatwo i bez podrażnień

Ciesz się gładkimi i pięknymi stopami zawsze i wszędzie, bez wysiłku. Scholl elektryczny pilnik do stóp Pro to elektryczne,
bezprzewodowe urządzenie do pielęgnacji stóp na sucho bądź w wannie lub pod prysznicem z możliwością ładowania. Dzięki
specjalnie zaprojektowanej głowicy obrotowej, której możesz używać zarówno na sucho jak i na mokro, natychmiast usuwa
zrogowaciały naskórek. Delikatnie przesuwaj pilnik po twardej skórze i przekonaj się, jak łatwo ją usuwa.
Zawartość opakowania:

1 x wodoodporny, elektryczny pilnik do stóp z ładowarką
1 x głowica obrotowa do pielęgnacji stóp na mokro i sucho
1 x ładowarka i przewód zasilający
1 x wtyczka

Dwie prędkości pracy
Do ponownego ładowania i bezprzewodowy
Wodoodporny

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

Galeria
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

