INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 12 grudnia 2016 – Blaupunkt, niemiecka
ikona jakości, jeden z liderów branży Elektroniki
Użytkowej w Europie, wprowadza na rynek
wodoodporną szczoteczkę elektryczną do
oczyszczania twarzy LFB701.
Każda kobieta wie jak ważną rolę w wyglądzie twarzy odgrywa jej
staranny demakijaż. Wykonywanie tej czynności w sposób
staranny głęboko oczyszcza pory, sprawiając, że cera nabiera
blasku, a aktywne składniki kremów lepiej wnikają w skórę. Masaż
szczoteczką elektryczną złuszcza naskórek i doskonale poprawia
krążenie. To właśnie z myślą o kobietach i udoskonaleniu
pielęgnacji ich twarzy, marka Blaupunkt stworzyła wodoodporną
szczoteczkę do twarzy LFB701.
Ten lekki i kompaktowy system oczyszczania twarzy jest idealny
do wszystkich rodzajów skóry, będąc jednocześnie doskonałym
sojusznikiem w walce z zaskórnikami, wypryskami,
zanieczyszczeniami, zmarszczkami, a także szarą i zmęczoną cerą.
Przy pomocy jednego przycisku i wymiennych szczoteczek
znajdujących się w zestawie pielęgnacja jest łatwa, przyjemna i
przede wszystkim skuteczna. Nakładka oczyszczająca sensitive z
wypustkami masującymi, składająca się z ponad miliona włókien
nylonowych, jest idealna do usunięcia z twarzy wszelkich
zanieczyszczeń i resztek makijażu. Wystarczy nałożyć na skórę
odrobinę żelu myjącego lub po prostu zwilżyć ją wodą i za pomocą
szczoteczki okrężnymi ruchami oczyścić twarz.
Aby wykonać delikatny peeling i usunąć z twarzy martwy naskórek,
zamiast używać żeli z drobinkami lub peelingów, wystarczy użyć
nasadki peelingującej składającej się z ponad 100 000 włókien
nylonowych, aby już po minucie cieszyć się promienną cerą.
Trzecia szczoteczka z delikatnym włosiem, pozwoli zwiększyć
wchłanianie ulubionego produktu nawilżającego.
Urządzenie wyposażone jest w jeszcze jedno, bardzo przydatne i
obowiązkowe w łazience każdej Pani akcesorium, jakim jest
nasadka golarki damskiej. Dzięki takiemu rozwiązaniu każda
kobieta może zmniejszyć ilość sprzętów w swojej szafce
łazienkowej. Wystarczy zmienić nasadkę szczoteczki do twarzy na
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nasadkę golącą, aby po chwili cieszyć się jedwabistą, ogoloną
skórą.
Zasilanie akumulatorowo-sieciowe pozwala na używanie
szczoteczki przez 60 minut po ładowaniu trwającym tylko 90
minut, co wystarczy na wiele dni użytkowania urządzenia bez
konieczności podłączania go do źródła zasilania. Dodatkowym
udogodnieniem jest dołączona do zestawu stacja ładująca, która
umożliwi ustawienie szczoteczki w trakcie ładowania w pozycji
zapobiegającej wywróceniu się czy nieumyślnemu ubrudzeniu
nasadek.
Urządzenie jest wodoodporne i bezprzewodowe, tak więc
wszystkie te czynności pielęgnujące twarz można wykonać w
trakcie kąpieli, co z pewnością doceni duża ilość żyjących w
pośpiechu kobiet.

Specyfikacja techniczna LFB701:
• Delikatny system oczyszczania twarzy dla wszystkich rodzajów
skóry
• 3 rodzaje szczoteczek w zestawie:
- peeling
- delikatne oczyszczanie z masażem
- delikatne oczyszczanie lub aplikacja kosmetyków nawilżających
• Wodoodporne
• Stacja ładująca
• Zasilanie akumulatorowo-sieciowe
• Nasadka golarki damskiej
• Szybkie ładowanie w 90 minut
• Działanie do 60 minut na jednym ładowaniu
• Kod EAN 5901750501548
Sugerowana cena detaliczna brutto: 229 zł

- KONIEC –

O firmie Blaupunkt.
Powstanie firmy datowane jest na 1923 rok, kiedy radiofonia
stawiała w Niemczech pierwsze kroki, w Berlinie została założona
firma "Ideal" produkująca początkowo słuchawki. Każdą parę
słuchawek technicy firmy dokładnie sprawdzali i oznaczali symbolem
jakości - niebieską kropką. W końcu Klienci zaczęli pytać o słuchawki z
niebieską kropką i tak przyjęła się nowa nazwa Blaupunkt. Symbol

Strona 2 z 3

Blaupunkt Competence Centre
and Center
2N-Everpol Sp. z o.o.
ul. Puławska 403A
02-801 Warszawa, Polska
tel. +48 22 331 99 59
e-mail: info@everpol.pl
www.blaupunkt.com
Informacja prasowa
Katarzyna Dokowicz
tel. +48 519 141 499

jakości stał się znakiem firmowym, a w roku 1938 również nazwą
firmy. 100 lat historii motoryzacji to również lata technicznych
wynalazków firmy Blaupunkt. W roku 1932 zakłady Ideal
wyprodukowały pierwsze w Europie radio samochodowe - model
Blaupunkt
AS 5, który stał się fundamentem rozwoju współczesnych
samochodowych systemów audio. Obecnie marka w swoim portfolio
posiada takie kategorie urządzeń jak car-audio, home audio, małe
AGD, klimatyzacje, telewizory, systemy alarmowe, duże AGD do
zabudowy.
O firmie 2N-Everpol.
Firma 2N-EVERPOL powstała w 1992 roku zaczynając od dystrybucji
opon, felg i kilku auto serwisów na terenie województwa
mazowieckiego. Firma jest wyłącznym dystrybutorem najlepszych w
swoich dziedzinach producentów branży elektroniki użytkowej tj.
Blaupunkt, Clarion, Audiomedia, Brax, Helix, Match , Myaudioart,
Lector czy Morel, a także produktów z kategorii małego AGD marki
Blaupunkt.
Drugą istotną działalnością firmy 2N-Everpol są usługi związane z
caravaningiem. „Centrum Entuzjastów Caravaningu” w Tomicach
k/Warszawy, jako największe centrum caravaningowe w Polsce, jest
przedstawicielem w naszym kraju marek tj. HOBBY, WEINSBERG,
TABBERT, GIMEX oraz dystrybutorem marek MOVERA, FRANKANA
, REIMO, DOMETIC, ISABELLA, VENTURA, KNAUS.
Firma 2N-EVERPOL co roku, począwszy od 2009 otrzymuje
prestiżowe wyróżnienie w postaci Gazeli Biznesu, przez co trafiła do
elitarnego Klubu Gazeli Biznesu - grona najbardziej rozwijających się
firm w Polsce. W roku 2016 firma dołączyła do zaszczytnego grona
firm wyróżnionych „Diamentem Forbesa”.
Więcej informacji:
http://www.blaupunkt.com/pl/nc/produkty/male-agd/ i
www.everpol.pl.

Dane rejestrowe:
2N-Everpol Sp. z o.o.
02-801 Warszawa, ul. Puławska 403A
NIP 951-20-79-512, REGON 010130717, KRS 0000164987
Biuro handlowe:
ul. Polna 6
05-500 Chyliczki
tel. +48 22 331 99 59

Blaupunkt Competence Centre and
Center
2N-Everpol Sp. z o.o.
ul. Puławska 403A
02-801 Warszawa, Polska
tel. +48 22 331 99 59
e-mail: info@everpol.pl
www.blaupunkt.com
Informacja prasowa
Katarzyna Dokowicz
tel. +48 519 141 499
katarzyna.dokowicz@everpol.pl

Strona 3 z 3

