
          FAKTABLAD 

 

                                
                                                                      

 

Philips Satinelle Epilatorer – epilering på en helt ny måde i 

et luksuriøst og elegant design   

                                                                                     

 Philips Satinelle er en ny produktserie med fem forskellige epilatorer. De 
forskellige epilatorer varierer i pris og medfølgende antal tilbehørsdele. Fælles 
for de fem modeller er, at de alle er næste generations epilatorer, som på en 
effektiv og mere skånsom måde løfter det uønskede kropshår ved rødderne. 
Resultatet er stubbe- og hårfri hud i op til fire uger. 
 

 Epilatorerne kan bruges til både krop og ansigt. Til områder med sart hud 
såsom ansigt, armhuler og bikiniområdet anbefales det specialdesignede 
tilbehør, som barberhoved, trimkam og massagetilbehør, der giver en mere 
skånsom behandling. En tilbehørsdel til ansigt og andre sarte områder 
afgrænser epileringsoverfladen og gør det lettere at epilere mindre overflader, 
som overlæbe og armhule. 
 

 Det ekstra brede epileringshoved, der er 32 mm bredt, har specialdesignede 
keramiske pincetplader med mikroskopiske riller, som epilerer tæt på huden 
og løfter selv fine, korte hårstrå på 0,5 millimeter. 
 

 Det patenterede epileringssystem løfter selv de korteste og fineste hårstrå til 
en optimal position, så de fanges af epilatornes pincetplader. 
Epileringshovedet er fremstillet af keramisk materiale, som griber godt fat i 
håret, selv fine hår slipper ikke fri af grebet. Resultatet er skånsomt og 
effektivt. 
 



 Alle modeller i Satinelle-serien er ledningsfri og kan bruges til både tør- og 
vådepilering. Det ergonomiske håndtag giver et perfekt greb, også ved brug af 
epilatoren under bruseren. 
 

 Til alle Satinelles epilatorer medfølger tilpassede tilbehørsdele til forskellige 
områder på kroppen, der giver en mere effektiv behandling. Antallet af 
medfølgende tilbehørsdele varierer fra 3-9 stk. afhængig af model og pris. 
Rensebørste og etui medfølger.  
 

 To helt nye tilbehørsdele lanceres: Massagehoved, som styrker 
blodcirkulationen, giver en strålende hud og en afslappende fornemmelse 
samt eksfolieringsbørste til kroppen. Eksfolieringsbørsten fjerner blidt men 
effektivt døde hudceller og giver en mere ungdommelig og frisk hud. Følgende 
tilbehørsdele følger kun med modellen Philips Satinelle Prestige. 
 

 En indbygget lampe på epilatoren giver det bedste epileringsresultat på hele 
kroppen og garanterer et jævnt resultat, da selv de mindste hårstrå bliver 
synlige. 
 
 

 Philips Satinelle-produktserie består af følgende modeller: 

 

- Philips Satinelle Advanced Epilator BRE 610/00 599 DKK 

- Philips Satinelle Advanced Epilator BRE 620/00 699 DKK 

- Philips Satinelle Advanced Epilator BRE 630/00 799 DKK 

- Philips Satinelle Advanced Epilator BRE640/00 899 DKK 

- Philips Satinelle Prestige Epilator BRE650/00            1 199 DKK 

 

 

 Satinelle-serien kan købes hos Philips-forhandlere, bl.a. Ellos, Lyko, 

Elgiganten, MediaMarkt og SIBA. 

 

 

 


