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Philips Satinelle Epilatorer – epilering på en helt ny måte, 

med luksuriøs og flott design   

                                                                                     

 Philips Satinelle er en ny produktserie med fem forskjellige epilatorer. De 
forskjellige epilatorene varierer i prisklasse og antall inkluderte tilbehør. Felles 
for alle fem er at de er andregenerasjons epilatorer som på effektivt og 
skånsomt vis trekker ut det uønskede kroppshåret med røttene, noe som 
holder huden stubb- og hårfri i opptil fire uker. 
 

 Epilatorene fungerer både på kroppen og i ansiktet. For følsomme områder, 
som ansikt, armhuler og bikiniområdet, er det utviklet spesialtilbehør som 
barberhode, trimmekam og massasjetilbehør for å gi en mer skånsom 
behandling. Et tilbehør til ansiktet og andre følsomme områder avgrenser 
epilatoroverflaten for lettere epilering av mindre overflater, som overleppe og 
armhule.  
 

 Det ekstra brede epileringshodet, som er 32 mm bredt, har gripevennlige 
keramiske pinsettplater med mikrorifler som epilerer tett inntil huden og fanger 
også opp tynne, korte hår på 0,5 mm. 
 

 Det patenterte epileringssystemet løfter selv de korteste og tynneste 
hårstråene til en optimal posisjon for å bli fanget opp av epilatorens 
pinsettplater. Et gripevennlig materiale og runde, keramiske skiver epilerer tett 
inntil huden for et mer skånsomt og effektivt resultat. 
 



 Alle modellene i den nye Satinelle-serien er oppladbare, og kan brukes både 
til tørr- og våtepilering. Det ergonomisk designede håndtaket sørger for et godt 
grep rundt epilatoren, også når den brukes i dusjen. 
 

 Til alle Satinelles epilatorer følger det med tilbehør tilpasset forskjellige 
områder på kroppen, og for en mer effektiv behandling. Antall medfølgende 
tilbehør varierer, avhengig av modell og prisklasse, fra tre til ni tilbehør, 
inkludert rensebørste og futteral.  
 

 To helt nye tilbehør blir nå lansert: Massasjehode som stimulerer 
blodsirkulasjonen og gir en strålende hud og avslappet følelse, samt 
eksfolieringsbørste for kroppen. Eksfolieringsbørsten børster forsiktig, men 
effektivt, bort døde hudceller og stimulerer til hudfornyelse og en frisk hud.  
Disse tilbehørene er kun inkludert i modellen Philips Satinelle Prestige. 
 

 Innebygget lys på epilatoren gir det beste epileringsresultatet på alle deler av 
kroppen, da selv de minste stråene synes og ingen områder blir oversett. 
 
 

 Philips Satinelle-produktserien består av følgende modeller og priser: 

 

- Philips Satinelle Advanced Epilator BRE 610/00 699 NOK 

- Philips Satinelle Advanced Epilator BRE 620/00 799 NOK 

- Philips Satinelle Advanced Epilator BRE 630/00 899 NOK 

- Philips Satinelle Advanced Epilator BRE640/00 999 NOK 

- Philips Satinelle Prestige Epilator BRE650/00            1 299 NOK 

 

 

 Satinelle-serien finnes hos Philips-forhandlere, som Ellos, Lyko, Elgiganten, 

MediaMarkt, SIBA. 

 

 

 


