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Nieuwe Philips VisaPure elektrische gezichtsreiniger laat de huid stralen 
 
VisaPure is 10x effectiever dan reiniging met de hand* 
 
 
Eindhoven – Philips introduceert VisaPure, een elektrische gezichtsreiniger, die de 
dagelijkse gezichtsverzorging eenvoudiger maakt én tien keer effectiever is dan reiniging met 
de hand*. De masserende borstelhaartjes van de VisaPure verwijderen op een zachte 
manier vuil en make-up. In slechts één minuut worden gezicht en hals 
gerevitaliseerd en krijgt de huid een natuurlijk stralende, gezonde teint. 
VisaPure kan in combinatie met alle huidreinigingsproducten worden 
gebruikt, ligt prettig in de hand en is makkelijk in gebruik. 
 
Zacht en verkwikkend, ook onder de douche 
De VisaPure geeft het gezicht en de hals een zachte maar grondige 
reiniging, waardoor de huid een direct merkbaar vitalere indruk geeft. De 
waterbestendige VisaPure is de enige elektrische reiniging ter wereld die 
werkt met ‘double motion’-technologie. Met zacht masserende bewegingen 
stimuleert de borstel de bloeddoorstroming van de huid, waardoor die 
vanzelf weer gaat stralen. 
 
VisaPure maakt zowel draai- als trilbewegingen, waardoor het zachtjes vuil, 
make-up en dode huidcellen verwijdert. De verticale trilbeweging haalt het 
vuil naar het huidoppervlak, dat door de draaibeweging vervolgens wordt 
weggeveegd. Het resultaat is een diep gereinigde en stralende huid. 
 
“Een ander voordeel van deze nieuwe technologie is dat het de perfecte 
voorbereiding vormt op huidverzorgingsproducten. Gezichtslotions of -
crèmes worden na de reiniging namelijk beter door de huid opgenomen en 
hebben dus ook meer effect”, aldus Caroline Besuijen, Marketing Manager 
Beauty & Skincare bij Philips. 
 
Toonaangevende laboratoria 
VisaPure is ontwikkeld met de moderne vrouw in gedachten, met een stijlvol design en 
elegante, vrouwelijke lijnen. VisaPure heeft bovendien een ergonomische handgreep, wat 
voor nog meer comfort zorgt en de huidverzorging verbetert. Daarnaast is het product 
compact en draadloos, en kan het dus makkelijk mee op reis. 
 
“Met onze producten willen we vrouwen de look & feel geven die ze verdienen. We weten al 
langer dat een dagelijkse reiniging de basis vormt van een goede huidverzorging,” vertelt 
Caroline Besuijen, Marketing Manager Beauty & Skincare bij Philips. “Daarom hebben we 
voor deze innovatie samengewerkt met toonaangevende laboratoria op het gebied van 
huidverzorging. Met als resultaat een product dat vrouwen helpt om hun huid er zo zacht en 
stralend mogelijk te laten uitzien en daarmee het beste in zichzelf naar boven te halen.” 
 
 



 
 
 
De VisaPure-ervaring 

• VisaPure verwijdert zacht maar doeltreffend 
alle vuil en make-up en kan ook onder de 
douche en in bad worden gebruikt; 

• Een timer geeft aan wanneer het tijd is om 
naar een volgende huidzone te gaan, 
waardoor zowel het gezicht als de hals elk 

optimaal en gelijkmatig gereinigd worden in slechts één minuut; 
• VisaPure is makkelijk in gebruik met de eigen, vertrouwde reinigingsproducten. Er is 

keuze uittwee standen: een zachte en een diepe, meer intensieve reiniging; 
• Om de huidverzorging zo veel mogelijk op de eigen wensen af te stemmen, zijn er 

naast de normale borsteltjes ook borsteltjes verkrijgbaar voor de gevoelige huid en 
peeling. 

 
De nieuwe VisaPure en borsteltjes zijn verkrijgbaar vanaf april 2013. 
 
Adviesprijzen:  
 

SC5275/10: VisaPure peach inclusief 2 opzetborstels  
(voor normale en gevoelige huid)   159,99 euro 
 
SC5265/12: VisaPure blauw    139,99 euro 
 
VisaPure-opzetborstel voor de normale huid 8,99 euro  
VisaPure-opzetborstel voor de gevoelige huid 10,99 euro 
VisaPure-opzetborstel voor peelings  15,99 euro 

 
 
* Bron: interne tests gevoerd in 2011 door Philips Nederland bij 21 vrouwen, bij wie gezichtsreiniging met de 
VisaPure vergeleken werd met reiniging met de hand. 
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Over Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een veelzijdige onderneming 
die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op 
verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op 
het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in 
Nederland, heeft Philips – met in 2012 een omzet van EUR 24.8 miljard – wereldwijd circa 
118.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 
landen. De onderneming heeft leiderschapsposities op het gebied van cardiale zorg, acute 
zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe 
verlichtingstoepassingen, alsmede op het gebied van scheerapparaten en haartrimmers, 
home & portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips 
vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum. 
 


