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INTELIGENTNE  
ROZWIĄZANIA 
DLA PIĘKNA
Czy chcesz cieszyć się luksusową pielęgnacją jak z salonu, 
kiedy tylko masz na to ochotę? Urządzenia do pielęgnacji 
skóry i ciała Concept zadbają o Ciebie w najlepszy możliwy 
sposób. Charakteryzują się atrakcyjnym i nowoczesnym 
wzornictwem oraz jakością wykonania. Poświęć kilka minut 
dla siebie i obudź swoje piękno w zaciszu własnego domu.





IPL
Pragniesz gładkiej skóry? Dzięki depilatorowi IPL Perfect 
Skin Concept możesz to osiągnąć w zaciszu własnego 
domu. Wykorzystuje technologię Intense Pulsed Light 
(IPL), która przeszła ponad 15 lat badań klinicznych 
na całym świecie. Umożliwia zabieg w 2 trybach i 5 
poziomach w zależności od odcienia skóry. Nadaje się do 
usuwania owłosienia z nóg, dłoni oraz wrażliwych okolic 
bikini, pach i twarzy (policzki, górna warga, podbródek). 
Urządzenie jest łatwe w użyciu, a depilacja nim jest 
bezbolesna i długotrwała. Żywotność depilatora sięga 
300 000 impulsów świetlnych.



Depilator IPL ma wbudowany czujnik bezpiec-
zeństwa, który zapobiega wysyłaniu impulsu 
podczas kierowania depilatora na otwartą 
przestrzeń. Dzięki temu czujnikowi urządzenie 
będzie działać poprawnie tylko wtedy, gdy 
powierzchnia aplikacji będzie w pełnym kon-
takcie ze skórą.

Czujnik ochrony oczu

Nadaje się do najbardziej niedostępnych i wraż-
liwych miejsc, takich jak twarz, pachy, okolice 
bikini itp. Urządzenie emituje pojedyncze im-
pulsy po naciśnięciu przycisku wyzwalającego.

Tryb PRECISION

Ten tryb jest odpowiedni do większych powier-
zchni, takich jak nogi, ramiona, plecy itp. Powoli 
przesuwaj urządzenie po skórze bez podnos-
zenia go. Depilator emituje płynne impulsy, co 
pozwala na szybsze i płynniejsze zabiegi.

Tryb GLISS

Ta naukowo sprawdzona technologia zapewnia 
szybkie i trwałe rezultaty. Podczas depila-
cji impulsy intensywnego światła docierają 
pod powierzchnię skóry, gdzie oddziałują na 
ciemny pigment włosów. Ten efekt termiczny 
bezboleśnie i skutecznie niszczy włosy nawet 
u nasady i zapobiega ich odrastaniu. Przy re-
gularnym i prawidłowym stosowaniu uzyskasz 
gładką skórę nawet przez kilka miesięcy.

IPL technologia



Depilacja depilatorem IPL jest naj-
skuteczniejsza u osób o jaśniejszej 
skórze i ciemniejszych włosach 
zawierających ciemny pigment. Im 
jaśniejsze włosy i ciemniejszy typ 
skóry, tym mniejsza skuteczność 
depilatora IPL.

Dla kogo 
przeznaczony
jest depilator IPL? 

Przeznaczony do koloru skóry:



Jeśli chcesz mieć latem pięknie gładką 
skórę, zacznij depilację z dużym wypr-
zedzeniem ponieważ skóra nie może 
być wystawiana na działanie promieni 
słonecznych przez co najmniej 4 tygodnie 
przed i co najmniej 2 tygodnie po użyciu 
depilatora IPL. Wykonaj pierwsze 4 zabie-
gi depilatorem w odstępie 2 tygodni.

Wykonuj zabieg w odstępie 4 tygodni, aż 
osiągniesz pożądany efekt. Rezultat jest 
zauważalny już po pierwszych 4 zabie-
gach, a znaczny spadek ilości włosów 
uzyskuje się po 9-10 zabiegach.

Dzięki aplikacji mobilnej Concept IPL 
otrzymujesz osobistego doradcę, który po-
może Ci zaplanować poszczególne zabiegi 
i monitorować postępy depilacji. Dobierze 
odpowiedni poziom intensywności impul-
sów do odcienia skóry i pomoże monitoro-
wać odstępy między zabiegami. Dostępny 
jest również przejrzysty samouczek wideo, 
w którym dowiesz się, jak prawidłowo 
używać depilatora, aby osiągnąć skuteczne 
i długotrwałe rezultaty.

Depilatora IPL nie wolno używać na wy-
tatuowanych częściach ciała, miejscach 
z makijażem permamentnym, piegami, 
znamionami i innymi ciemnymi śladami. 
Dokładnie zakryj te miejsca przed użyci-
em. Jednocześnie depilacja IPL nie jest 
zalecana dla osób z bardzo wrażliwą 
skórą, chorobami skóry, żylakami oraz u 
kobiet w ciąży i karmiących. Jeśli nie masz 
pewności, czy depilacja IPL jest dla Ciebie 
odpowiednia, skonsultuj się z dermatologi-
em lub lekarzem.

Kiedy zacząć depilację

Mobilna aplikacja

Kiedy nie używać depilatora IPL



649 zł

• 5 poziomów, 2 tryby - PRECISION, GLISS

• 2 nakładki

• wyświetlacz LCD

• Czujnik ochrony oczu

• Wskaźnik gotowości

• Aplikacja mobilna 

• Automatyczne wyłączanie podczas bezc-
zynności

• Żywotność lampy: 300 000 impulsów

• Obszar pracy: 2–4 cm2

• Wymiary: 8 × 17,5 × 3,1 cm

• Zasilanie: sieć elektryczna

• Kolor: biały + różowo-złoty

IL3020

IPL 
DEPILATOR



Wymienne
nakładki

LCD 
wyświetlacz

Depilator IL3020 IPL 
jest wyposażony w 
wymienne nasadki, 
dzięki którym z 
łatwością usuniesz 
owłosienie z nóg, 
dłoni oraz wrażliwych 
obszarów bikini, pach i 
twarzy (policzki, górna 
warga, podbródek).



• 5 poziomów, 2 tryby - PRECISION, GLISS

• Czujnik ochrony oczu

• Wskaźnik gotowości

• Aplikacja mobilna 

• Automatyczne wyłączanie podczas bezc-
zynności

• Żywotność lampy: 300 000 impulsów

• Obszar pracy: 3 cm2

• Wymiary: 13,5 × 7,5 × 3,5 cm

• Zasilanie: sieć elektryczna

• Kolor: biały + różowo-złoty

559 zł

IL3000

IPL 
DEPILATOR



Czujnik 
ochrony 
oczu

5 poziomów / 2 tryby





LUKSUSOWA 
PIELĘGNACJA 
SKÓRY
W tej kategorii znajdują się produkty specjalizujące 
się w pielęgnacji skóry. Poszczególne modele oferują 
wysokiej jakości sposób pielęgnacji skóry twarzy, 
wzajemnie się uzupełniają i jako całość zapewniają 
kompleksową pielęgnację pięknej i zdrowo wyglądającej 
skóry. Zharmonizowane są z nowoczesną bielą, którą 
dopełniają eleganckie elementy w kolorze różowego złota. 
Profesjonalna pielęgnacja jak w salonie może teraz być 
dostępna dla każdego w zaciszu własnego domu.



229 zł

PO2030

• 2 tryby: oczyszczanie skóry,

• Wchłanianie preparatów do skóry

• Kontrolka

• Ładowanie przez USB

• Automatyczne wyłączanie po pięciu mi-
nutach

• Napięcie: 5 V

• Akumulator: litowo-jonowy, 600 mA

• Czas ładowania: 3 godz

• Wymiary: 15,5 × 4,5 × 2 cm

• Futerał i torebka do przechowywania

URZĄDZENIE 
DO PEELINGU 
KAWITACYJNEGO 



Usuwa martwy naskórek, 
zanieczyszczenia i pozo-
stałości makijażu. Drgania 
ultradźwiękowe przyczy-
niają się do skutecznego 
usuwania nadmiaru sebum 
będącego przyczyną 
trądziku i zaskórników. 
Rezultatem będzie gładsza, 
świeższa i zdrowsza skóra. 
Używaj na oczyszczonej, 
lekko zwilżonej skórze i 
trzymaj urządzenie głowicą 
skierowaną do góry.

Skutecznie usuwa martwe 
komórki naskórka i głęboko 
oczyszcza skórę dzięki wi-
bracjom ultradźwiękowym. 
Nadaje się do każdego 
rodzaju skóry i warto go 
stosować w każdym wieku. 
Pomaga w walce z trądziki-
em i zapobiega powstawa-
niu pierwszych zmarszczek. 
Przy regularnym stosowaniu 
poprawia jakość skóry i wz-
macnia jej elastyczność. 

Profesjonalna 
pielęgnacja

Wchłanianie 
produktów

Tryb oczyszcania 
skóry

Na oczyszczoną twarz nałóż 
ulubiony krem   lub serum do 
twarzy. Włącz urządzenie, 
tak aby świeciło się żółte 
światło wskaźnika, i delikat-
nie przesuń w dół po twarzy. 
Dzięki przerywanym wibra-
cjom osiągniesz efektywne 
wprowadzenie produktów 
do skóry, zwiększając tym 
samym ich skuteczność. 
Twoja skóra będzie przyjem-
nie zmiękczona, rozjaśniona 
i jędrna.



279 zł

PO2020

• Relaksuje, uspokaja, odprężą

• wchłaniać produkty pielęgnacyjne

• 2 tryby: Hot (42 ° C), Cool (6 ° C)

• Wibracja

• Kontrolka

• Ładowanie: ładowarka indukcyjna, kabel USB

• Automatyczne wyłączanie po dwóch minutach

• Napięcie: 5 V

• Bateria: litowo-jonowa

• Czas ładowania: 5-7 godz

• Wymiary: 16,5 × 5,5 × 4,5 cm

URZĄDZENIE DO 
PIELĘGNACJI 
SKÓRY 
HOT & COOL



Terapia ciepłem przynosi korzystne efekty 
na skórę i powinna zapoczątkować regularną 
pielęgnację skóry twarzy. Urządzenie jest pod-
grzewane do 42 ° C, co pomaga otworzyć pory, 
zwiększyć ukrwienie twarzy i rozluźnić mięśnie 
twarzy. Otwarte pory skóry lepiej wchłaniają 
ważne substancje z kosmetyków. Efektem 
będzie pięknie odprężona i głęboko odżywiona 
skóra.

Ciepło

Zimno działa uspokajająco, dlatego zaleca się 
stosowanie trybu Cool jako ostatniego etapu 
pielęgnacji skóry. Urządzenie błyskawicznie 
schładza się do 6 ° C, co prowadzi do obkurc-
zenia porów skóry. Szybkie chłodzenie pomaga 
zachować naturalne nawilżenie i elastyczność 
skóry, likwiduje cienie pod oczami i wspoma-
ga detoksykację skóry. Nadaje się również do 
łagodzenia wrażliwej skóry z tendencją do 
zaczerwienień.

Zimno

Dzięki funkcjom automatycznego wyłączania 
urządzenie wyłącza się po 2 minutach pracy. 
Dlatego monitoruje optymalny czas potrzebny 
na pielęgnację skóry i jednocześnie zapobiega 
niepożądanemu wyładowaniu.

Funkcja automatycznego 
wyłączania

Dzięki naprzemiennemu działaniu zimna i ciepła 
działa odprężająco i kojąco na skórę, a jednoc-
ześnie pomaga lepiej wchłaniać kosmetyki. Na-
ciśnij jeden przycisk, aby zmienić temperaturę 
z 6 ° C na 42 ° C. W połączeniu z technologią 
wibrującą można zafundować sobie przyjemny 
masaż i poprawić ukrwienie okolicy twarzy. 
Urządzenie nadaje się do codziennego użytku i 
do każdego rodzaju skóry.

Terapia kosmetyczna



279 zł

PO2010

• Skuteczne oczyszczanie porów przy użyciu technologii    
próżniowej

• 3 prędkości

• 3 nasadki (10 mm, 8,5 mm, 7,5 mm)

• Wodoodporność: IPX6

• Ładowanie: ładowarka indukcyjna, kabel USB

• Automatyczne wyłączanie po trzech minutach

• Napięcie: 5 V

• Bateria: litowo-jonowa

• Czas ładowania: 6 godz

• Wymiary: 19,5 × 6 × 4,5 cm

URZĄDZENIE DO 
MIKRODERMABRAZJI



Technologia próżniowa 
pomoże w głębokim oczy-
szczeniu skóry. Urządzenie 
wytwarza podciśnienie i 
bardzo delikatnie i bez-
boleśnie oczyszcza pory, 
zaskórniki oraz usuwa 
zanieczyszczenia i martwe 
komórki. Jest odpowiednie 
dla każdego, w tym osób 
o wrażliwej skórze. Przy 
regularnym stosowaniu 
poprawia ukrwienie okolicy 
twarzy i spowalnia starzenie 
się komórek.

Urządzenie jest lekkie i 
doskonale leży w dłoni. 
Dzięki wodoodpornej ochro-
nie można je czyścić pod 
bieżącą wodą. Wyposażone 
jest w wysokiej jakości zinte-
growany akumulator Li-Ion 
z ładowaniem indukcyjnym 
przez kabel USB i funkcją 
automatycznego wyłączania 
po 3 minutach. Kontrolka 
zapewnia podgląd aktualnie 
ustawionej intensywności 
czyszczenia i jednocześnie 
informuje o konieczności 
ponownego naładowania.

Jakość 
wykonania

Prawidłowe 
użycie

Przeciw
zaskórnikom

Podgrzej czyszczony obszar, 
aby rozszerzyć pory i uzyskać 
najskuteczniejszy efekt lub 
użyj produktu kosmetyczne-
go do oczyszcania porów. 
Załóż odpowiednią nasad-
kę i przesuwaj urządzenie 
płynnie i powoli po twarzy, nie 
naciągaj zbyt mocno skóry i 
nie zatrzymuj się w jednym 
miejscu dłużej niż 2 sekundy. 
Po oczyszczeniu zalecamy 
użycie środka do zwężenia 
porów. 

Urządzenie wyposażone jest 
w trzy nasadki, które można 
łatwo wymienić. Najszersza 
(10 mm) nadaje się do czy-
szczenia problematycznej 
strefy T, środkowa (8,5 mm) 
służy do czyszczenia porów 
na nosie, policzkach i brod-
zie, a najmniejsza (7,5 mm) 
jest idealna do wrażliwej 
skóry i miejscowego czyszc-
zenia zaskórników .

Wymienne 
nasadki

Oczyszczanie 
miejscowe 
7,5 mm

Oczyszczanie 
porów 
8,5 mm

Strefa T
10 mm



279 zł

PO2000

• Technologia wysokiej częstotliwości

• 3 prędkości

• Wodoodporność: IPX6

• Ładowanie: ładowarka indukcyjna, kabel 
USB

• SMART timer

• Napięcie: 5 V

• Bateria: Li-Ion, 1100 mAh

• Czas ładowania: 18 godz

• Czas pracy przy pełnym naładowaniu:

• 40-60 min. (wysoka / niska intensyw-
ność)

• Wymiary: 19 × 6 × 5,8 cm

SONICZNA  
SZCZOTECZKA  
DO CZYSZCZANIA 
TWARZY



Zwilż włosie szczoteczki i twarz wodą i nałóż 
ulubiony płyn do demakijażu. Wybierz żądaną 
intensywność czyszczenia i delikatnie przesu-
waj szczoteczkę po twarzy. Niska intensywność 
jest odpowiednia do delikatnego oczyszczania 
i dla bardziej wrażliwej skóry, średnia i wysoka 
do głębokiego oczyszczania. Po zakończeniu 
spłucz twarz wodą.

Poprawne użycie

Inteligentny timer monitoruje optymalny czas 
potrzebny do oczyszczenia skóry i jednocześ-
nie zapobiega niepożądanemu wyładowaniu. 
Ustawiony jest na 2 minuty z ostrzeżeniem 
dźwiękowym po 20 sekundach, aby ostrzec 
o konieczności przejścia do następnej części 
twarzy.

SMART timer

Szczoteczka jest lekka, doskonale leży w dłoni 
i dobrze z nią pracuje. Dzięki wodoodporności  
można ją czyścić pod bieżącą wodą. Wypo-
sażona jest w wysokiej jakości zintegrowany 
akumulator Li-Ion z ładowaniem indukcyjnym 
przez kabel USB. Kontrolka pokazuje przegląd 
aktualnie ustawionej intensywności czyszcze-
nia.

Jakość wykonania

Soniczna szczoteczka do oczyszczania prze-
znaczona jest do głębokiego oczyszczania skó-
ry. Pomoże usunąć zanieczyszczenia, martwy 
naskórek i resztki makijażu. Głowica oczyszc-
zająca wyposażona jest we włosie, które jest 
delikatne dla skóry, dlatego szczoteczka nadaje 
się do codziennego użytku i do każdego rodza-
ju cery. Pozwól sobie na 2 minuty każdego 
ranka i wieczora, aby skóra była idealnie czysta 
i promienna.

Codzienna pielęgnacja skóry



ROZŚWIETLENIE
Dosłownie zakochasz się w szczoteczkach Sonivibe. 
Wyróżniają się nowoczesnym designem, kompaktowym 
kształtem i dwustronnym zastosowaniem. Dzięki wibracjom 
dźwiękowym szybko i skutecznie oczyszczają, nawilżają i 
masują skórę. Są odpowiednie dla każdego rodzaju skóry, 
a przy regularnym stosowaniu zmniejszają powstawanie 
trądziku i zaskórników. Jednocześnie zwiększają wchłanianie 
kosmetyków. Ułatw sobie codzienną pielęgnację i uzyskaj 
czystą, promienną i gładką skórę.



Szczoteczki Sonivibe wyko-
nane są z wysokiej jakości 
higienicznego silikonu, który 
jest odporny na bakterie i 
bardzo delikatny dla skóry. 
Można je również stosować 
pod prysznicem, a następnie 
łatwo umyć pod bieżącą 
wodą.

Dwa modele i osiem wari-
antów kolorystycznych. Mo-
del SK901x w jasnoróżowym 
lub zielonym odcieniu lub 
model SK900x dostepny w 
w kolorze szmaragdowym, 
bordowym, szampańskim 
różu, magenty, szarości lub 
czarnym. 

8 wariantówZawsze pod rękąJakość wykonania

Każda szczoteczka soniczna 
z serii SONIVIBE zawiera 
również praktyczne etui, w 
którym można ją wygodnie i 
higienicznie przechowywać. 
Dzięki niewielkim rozmiarom 
szczoteczkę możesz zabrać 
ze sobą wszędzie tam, gdzie 
jej potrzebujesz, dzięki czemu 
masz ją zawsze pod ręką.



Szczoteczka do czyszc-
zenia SK900x posiada 
12 stopni intensywności. 
Nadaje się do codzi-
ennego głębokiego 
oczyszczania i masażu 
każdego rodzaju skóry. 
Posiada podświetlenie 
oraz wysokiej jakości 
akumulatory Li-Ion. 
Zafunduj sobie 2 minuty 
każdego ranka i wieczo-
ra, aby skóra była ideal-
nie czysta i promienna.

Codzienna 
pielęgnacja skóry

• Dwustronne zastosowanie (oczyszczanie / masaż)

• Materiał: wysokiej jakości higieniczny silikon

• 12 regulowanych poziomów intensywności

• Wodoodporność: IPX7

• Automatyczne wyłączanie po 2 minutach

• Typ baterii: litowo-jonowy

• Czas ładowania: 3 godz

• Ładowanie przez USB

• Wymiary: 92,5 × 81,3 × 34,1 mm

• Kolorowe podświetlenie

• Etui

179 zł

SK9000/01/02/03/04/05

SK9000 SK9001 SK9003SK9002 SK9004 SK9005

SONICZNA SZCZOTECZKA  
DO OCZYSZCZANIA SKÓRY



Strona o wyprofilowanej 
powierzchni przeznac-
zona jest do delikatne-
go masowania. System 
ogrzewania i pulsacje 
o niskiej częstotliwości 
pomagają redukować 
zmarszczki, zwiększać 
krążenie krwi oraz po-
magają przy zmęcze-
niu i obrzękach. Przy 
regularnym stosowaniu 
uzyskasz pięknie wy-
gładzoną skórę.

Masaż termiczny

• Zastosowanie dwustronne (oczyszczanie / masaż)

• Wbudowany system ogrzewania (masaż termiczny)

• Materiał: wysokiej jakości higieniczny silikon

• 7 regulowanych poziomów intensywności

• Wodoodporność: IPX7

• Automatyczne wyłączanie po 5 minutach

• Typ baterii: litowo-jonowy

• Czas ładowania: 5 godz

• Ładowanie przez USB

• Wymiary: 155 × 40 × 25 mm

• Etui

199 zł

SK9010/11

SK9010 SK9011

TERMICZNA SZCZOTECZKA 
DO CZYSZCZANIA SKÓRY



ELEKTRYCZNY PILNIK 
DO STÓP
Elektryczny pilnik do pięt PN100x zapewnia najlepszą 
pielęgnację stóp. Dzięki ergonomicznie ukształtowanemu 
uchwytowi dobrze leży w dłoni i jest łatwy w obsłudze. 
Obrotowa głowica w kształcie wałka bezpiecznie usuwa 
przesuszoną i stwardniałą skórę, zapobiega jej pękaniu oraz 
zrogowaceniom. Regularnie dbaj o swoje stopy i uzyskaj 
pięknie gładkie i aksamitnie miękkie pięty.

Pilnik do pięt PN100x po-
siada dwie prędkości oraz 
jest wodoodorny. Pilnik 
wyposażony jest w funkcję 
automatycznego wyłączania 
po dwóch minutach oraz 
blokadę bezpieczeństwa, 
która wyłącza urządzenie 
przy zbyt mocnym naciska-
niu na stopy.

Przed użyciem zalecamy 
zanurzenie stóp w ciepłej 
wodzie w celu zmiękczenia 
skóry. Następnie osusz je 
ręcznikiem i możesz zacząć. 
Wybierz żądaną prędkość i 
delikatnie przesuń głowicę 
obrotową po stopie. Przy re-
gularnym stosowaniu Twoje 
pięty będą pięknie gładkie i 
aksamitnie miękkie. 

W przypadku zużycia 
głowicy obrotowej można 
dokupić nową. Opakowanie 
zawiera 2 sztuki głowic, któ-
re są w pełni kompatybilne 
z pilnikami do pięt PN1000 
i PN1001. Możesz wybierać 
między średnio grubą powi-
erzchnią MEDIUM lub szor-
stką powierzchnią ROUGH.

Jakość wykonania Aksamitna miekkość Zapasowa głowica



159 zł

• Zdejmowana głowica obrotowa

• Wodoodporność: IPX6

• 2 prędkości

• Automatyczne wyłączanie po dwóch minutach

• Blokada bezpieczeństwa

• Ładowanie przez USB

• Bateria: litowo-jonowa

• Czas ładowania: 5 godz

• Nakładka ochronna

• Etui

• Szczotka do czyszczenia Akcesoria opcjonalne:
Zapasowe głowice (zestaw 2 szt.)

PN0001 — MEDIUM, PN0002 — ROUGH

PN1000/01

PN1000 PN1001



WAGA
ŁAZIENKOWA

VO4000/01

119 zł

• Wyświetlacz LED

• Nośność 180 kg

• Minimalna mierzalna wartość: 0,2 kg

• Pełna analiza ciała - 13 parametrów

• Połączenie Bluetooth

• Wymiary: 30 x 30 x 2,5 cm

• Waga: 1,85 kg

• Bateria: 3 x 1,5 V AAA

• Aplikacja: Feelfit (po polsku)

• Obsługuje system Android 5.0, iOS 8.0 i nowsze

• Materiał płyty: szkło

VO4000 VO4001



Waga diagnostyczna mierzy 
13 parametrów ciała: masę 
ciała, BMI, tkankę tłuszc-
zową, masę beztłuszczową, 
tłuszcz podskórny, wodę w 
organizmie, masę szkiele-
tową, masę mięśniową, 
masę kostną, białko, BMR, 
wiek metaboliczny. Dzięki 
niej uzyskasz szczegółowy 
podgląd swojej aktualnej 
kondycji fizycznej.

Uzyskane wartości są 
mierzone na podstawie 
impedancji bioelektrycznej 
(BIA). Podczas ważenia wbu-
dowane czujniki wysyłają 
do organizmu słaby sygnał 
elektryczny, który mierzy 
opór elektryczny organizmu, 
a następnie oblicza zawar-
tość składników. W mgnieniu 
oka otrzymasz szczegółowe 
i dokładne dane o parame-
trach swojego ciała.

Maksymalna 
dokładność

Aplikacja FeelfitPełna analiza ciała

Podczas ważenia aktualna 
wartość masy ciała wyświ-
etlana jest na wyświetlaczu 
LED wagi a pozostałe dane 
są automatycznie prze-
syłane przez Bluetooth do 
aplikacji mobilnej, która je 
przetwarza, ocenia i zapi-
suje. Dzięki historii możesz 
monitorować swoje postę-
py, oceniać skuteczność 
ćwiczeń, wyznaczać nowe 
cele na podstawie uzyska-
nych danych.

VO4010/11

199 zł

• Wyświetlacz LED

• Nośność 180 kg

• Minimalna mierzalna wartość: 0,2 kg

• Połączenie Bluetooth

• Wymiary: 31 x 31 x 2,5 cm

• Waga: 1,75 kg

• Bateria: 4 x 1,5 V AAA

• Aplikacja: Feelfit (po polsku)

• Obsługuje system Android 5.0, iOS 8.0 i nowsze

• Materiał płyty: szkło

VO4010 VO4011



MASZYNKA DO
WŁOSÓW
Profesjonalne maszynki do włosów oraz brody sprawią, 
że Twoja pielęgnacja stanie się łatwiejsza i szybsza. 
Wyróżniają się eleganckim i nowoczesnym designem oraz 
kompaktowymi wymiarami oraz niską wagą. 



ZA7030
129 zł

• 2 w 1 - maszynka do
włosów i brody

• Najwyższej jakości
ostrza samoostrzące

• Łatwa wymiana
nasadek

• Wbudowana bateria:
Li-Ion, 5 V

ZA7035
99 zł

• 2 w 1 - maszynka do
włosów i brody

• Najwyższej jakości
ostrza samoostrzące

• Materiał ostrza: stal
nierdzewna

• Wbudowana bateria:
Ni-Mh, 800 mAh

ZA7040
119 zł

• 2 w 1 - do brody i ciała

• Dwustronne ostrze
z ochroną przed
przecięciem

• Materiał ze stali
nierdzewnej i ostrza
najwyższej jakości

• Do golenia na mokro i
na sucho

ZA7010
99 zł

• Wyjmowane ostrza ze
stali nierdzewnej

• Długa praca

• Czas pracy do 45 minut

• Techniczne parametry:

• Zakres strzyżenia: 0,5 -
36 mm



UROK  
CIEMNEJ STALI

CA3000
Odświeżacz powietrza

RM7000
Robot 
planetarny

SM3500
Smoothie 
mixer

Linia Titania 

VP8223
Odkurzacz 
workowy

RK3280
Czajnik 
elektryczny

VR3210
Odkurzacz 
automatyczny

Siedziba firmy: 
CONCEPT POLSKA sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 30
53-238 Wrocław

Innowacje w Twoim życiu 

T: +48 71 339 04 44
E: sales@my-concept.pl
W: www.my-concept.pl

Obserwuj nas 
na:
Facebooku
Instagramie
Youtube

ODKRYJ NASZE INNE
URZĄDZENIA

RK3311
Czajnik
elektryczny


