Panasonic sinónimo de design e
tecnologia na linha de cuidado pessoal
•

A Panasonic desenvolveu uma nova solução de máquinas de
barbear inteligentes que detetam a densidade da barba e ajustam a
velocidade para proporcionar um barbear suave e eficaz que todos
os homens vão querer experimentar;

•

Depilar vai tornar-se mais fácil e confortável com a nova
depiladora 8 em 1 que se ajusta na perfeição às necessidades
femininas.

Lisboa, 29 de fevereiro de 2016 – A Panasonic amplia a sua linha de beleza e
cuidado pessoal com uma gama de produtos que combinam precisão e
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rendimento com resultados à altura de um centro de beleza, mas sem sair de
casa. Destacam-se as máquinas de barbear elétricas Wet&Dry para homens
ES-LV6N e ES-LV9N e a depiladora 8 em 1 ES-ED96.

Ao incorporar décadas de experiência no desenvolvimento de produtos de beleza
e graças a um design inteligente e tecnologias inovadoras, estes novos produtos
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ajustam-se às necessidades do dia a dia e oferecem os melhores resultados em
menos tempo.
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Com 8 acessórios diferentes, a nova depiladora adapta-se às necessidades
da pele de cada mulher

A Panasonic lança a nova depiladora 8 em 1 ES-ED96 Wet&Dry como a melhor
aliada para alcançar uma pele perfeita com uns cuidados de SPA mas sem sair de
casa. Com oito acessórios e uma cabeça oscilante flexível de 60º, conta com um
programa completo de cuidado para a pele de todas as zonas do corpo, desde a
cabeça aos pés, quer seja para usar no duche, ou fora dele.
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Este novo modelo conta com o Sonic Facial Brush, uma escova facial com
tecnologia sónica, para esfoliar cuidadosamente as peles mais sensíveis. Graças
aos seus pelos extra suaves, a sua escova elimina delicadamente a pele morta e
limpa os poros, ajudando a reduzir as manchas da pele. A rotação suave também
estimula a regeneração da camada superior da pele e contribui para uma
aparência mais luminosa. Como alternativa, o Sonic Facial Brush esfolia a pele e
deixa-a suave e preparada para a depilação.

Os seus acessórios de diferentes tamanhos proporcionam um maior controlo na
hora de eliminar os pelos das pernas, braços, axilas e na linha do bikini, a maior
ou maior velocidade. Adicionalmente, as suas 48 pinças são capazes de eliminar
até os pelos mais finos do corpo com um efeito de longa duração. Juntamente
com a depilação clássica e acessório de corte, este dispositivo é ideal para cuidar
da pele de cada mulher.

Flexibilidade, potência e precisão para uma pele mais suave

Para o homem, a Panasonic apresenta as máquinas de barbear elétricas Wet&Dry
(ES-LV6N e ES-LV9N) de 5 lâminas que garantem um cuidadoso barbear graças
ao perfeito equilíbrio entre potência e precisão, aliados a um elegante design. Uma
das principais características é o seu controlo de deslizamento suave, que usa
dois rolos para ajudar a que as lâminas deslizem facilmente pela pele, reduzindo a
fricção para uma barbear agradável.

Graças à excelente tradição do aço japonês, a série
LV de 5 lâminas permite um barbear a seco ou
molhado, garantindo um resultado muito preciso,
mesmo

em

barbas

mais

complicadas.

O

seu

rendimento de corte superior está assegurado graças
ao motor linear de alta velocidade de 14.000 CPM e as
suas lâminas nano-polidas de 30º.

A cabeça Multi-Flex 3D proporciona flexibilidade e
permite um movimento multidimensional da máquina
de barbear – para a frente e para atrás, esquerda e
direita e de cima para baixo. Isto garante o contacto
contínuo com a pele, deslizando por todos
os contornos da cara, pescoço e maxilar.
Estas máquinas de barbear contam com a
tecnologia Shave Sensor que reconhece
automaticamente a densidade da barba e
ajusta

a

velocidade

do

motor

para

proporcionar um barbear suave e eficaz,
reduzindo ao máximo a irritação cutânea.

Ambas as máquinas de barbear contam
com um desenho simples e moderno.
Disponível em prateado e preto metalizado e revistadas em materiais de alta
qualidade, oferecem elegantes acabamentos assim como uma pega anti
deslizante para que o seu uso seja seguro.

Ambos modelos contam também com um condensador de ajuste integrado, ideal
para cortar as patilhas ou dar forma à barba. Para as manhãs mais apressadas,
estas máquinas podem ser utilizadas durante o duche.
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Sobre a Panasonic
A Panasonic Corporation é líder mundial no desenvolvimento e produção de produtos
electrónicos para consumidores finais e empresas, assim como em mobilidade e aplicações
pessoais. Desde a sua fundação em 1918, a empresa expandiu-se a nível mundial e opera

agora com mais de 468 empresas subsidiárias e 94 associadas em todo o mundo,
registando vendas liquidas consolidadas de 7,715 mil milhões de ienes (56.000 milhões de
euros) no ano fiscal finalizado a 31 de Março de 2015. Comprometida na procura de novos
valores através da inovação em áreas distintas, a empresa esforça-se por criar uma vida e
um mundo melhor para os seus clientes. Para obter mais informação sobre a Panasonic,
visite o site da empresa http://panasonic.net/.

