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A máquina de barbear mais inteligente do mundo, com 
IA proporciona-lhe um conforto incrível para a pele. 
Obtenha feedback em tempo real sobre a pressão que 
aplica ao barbear para proteger a sua pele, ao mesmo 
tempo que corta cada pelo mais rente, mesmo em 
barbas de 5 dias. Deteta, guia e adapta-se ao seu rosto 
de forma única.

Com até 150 000 ações de corte por minuto, as 
lâminas duplas SteelPrecision proporcionam um 
barbear apurado.

Com este aliado do cuidado pessoal, neste Natal 
estará pronto para dar a cara.

Com sensor de pressão e 
inteligência artificial
Pronto para dar a cara!

Home Ecrã 
completo

289,99 €
S9987/59

A máquina de barbear Philips Series 7000 desliza 
suavemente sobre a pele, enquanto corta cada pelo de 
forma apurada, mesmo em barbas de 3 dias.

Equipada com a tecnologia avançada SkinIQ, esta 
máquina de barbear deteta a densidade do pelo da 
barba 125 vezes por
segundo e adapta a intensidade do barbear. As suas 
cabeças flexíveis de 360 graus seguem os contornos 
do rosto e incorporam o revestimento SkinGlide para 
reduzir a fricção na pele.

Graças à App GroomTribe é possível personalizar o seu 
barbear e acompanhar todo o processo.

Para além disso, a App funciona como um guia para 
que o utilizador faça os movimentos corretos, para uma 
maior proteção da pele.

Com tecnologia SkinIQ

199,99 €
S7788/59

Máquina de barbear 
Philips Series 9000

Máquina de Barbear 
Philips Series 7000



Home Ecrã 
completo

Apara, contorna e corta pelos de qualquer comprimento.
Para o rosto e corpo.

A OneBlade é um novo estilizador híbrido revolucionário que apara, contorna e corta pelos 
de qualquer comprimento, criando linhas definidas. E só necessita de uma máquina: a 
OneBlade faz tudo.

Com movimentos rápidos e em qualquer direção, consiga o contorno ideal para o estilo 
que deseja com a lâmina de dupla face. Confortável, mesmo em zonas mais sensíveis, será 
mais rápido e fácil conseguir o resultado que procura em segundos.

Aperfeiçoe o seu estilo com o 
conjunto de aparar Edição Prestige 
combinando o nosso Aparador 
Multifunções com 12 acessórios de 
qualidade, incluindo lâminas em 
metal de afiação automática e a 
OneBlade Face & Body para aparar, 
contornar e cortar com precisão 
pelos de qualquer comprimento 
para um estilo perfeito.

O produto perfeito para entrar no 
novo ano com o seu melhor look!

84,99 €
QP6550/15

O seu estilo. Sem complicações

O seu estilo. Sem complicações

Esqueça a utilização de várias ferramentas e vários 
passos. A OneBlade faz tudo. As lâminas rápidas da 
OneBlade movem-se 200 vezes por segundo, permitindo 
assim o corte até dos pelos mais longos. Além disso, o 
seu revestimento deslizante e as pontas arredondadas 
protegem a pele.

A Philips OneBlade Pro Face&Body permite definir o 
seu estilo em todas as áreas do corpo de uma forma 
confortável, simples e segura, tanto em pele molhada 
como seca. Além disso, tendo um sistema extra de 
proteção da pele, é perfeita para as áreas mais sensíveis 
do corpo, oferecendo total tranquilidade aos homens na 
utilização da mesma. 

Com a OneBlade consiga o seu estilo sem complicações. 

109.99 €
MG9710/90

…também quer ir lá abaixo?
A OneBlade Face&Body 
vem com um acessório 
protetor, perfeito para 
as zonas sensíveis que 
necessitam de uma 
proteção extra, como as 
axilas e sim, aí em baixo 
também.

44,99€
QP2620/20

Aparador Multifunções 
Philips Series 9000 
Edição Prestige
O melhor estilo para 
rosto, cabelo e corpo

Philips OneBlade Pro Face&Body

Philips OneBlade Face&Body



Home Ecrã 
completo

A depiladora IPL com a tecnologia SenseIQ 
adapta-se ao tom de pele e remove os pelos do 
corpo de forma duradoura, no conforto de casa.

O seu corpo é único. E a sua pele, curvas e 
contornos também devem ser tratados de uma 
forma única. Os acessórios de corpo da Lumea 
têm uma forma que se adapta perfeitamente a 
cada curva e adequa programas personalizados 
a cada zona do corpo.

Apresentamos-lhe um novo 
conjunto de cabelo ideal para 
mulheres que gostam de estar 
sempre impecáveis, a qualquer 
momento, não esquecendo 
de cuidar do seu cabelo. Inclui 
um secador Series 3000, com 
tecnologia ThermoProtect, que 
combina ar quente e frio com 
grande potência, reduzindo a 
temperatura em até 15°C através 
do seu acessório único, enquanto 
seca o cabelo de forma rápida e 
sem danificá-lo.

O alisador de cabelo que 
completa este pack possui 
placas cerâmicas enriquecidas 
com queratina, que hidratam e 
dão brilho ao cabelo, ao mesmo 
tempo que o protegem dos 
danos provocados pelas elevadas 
temperaturas.

O resultado é uma secagem 
rápida e um cabelo cuidado e 
brilhante, tal como merece.

A App gratuita da Lumea 
oferece um guia passo a passo, 
personalizado, ajudando-a a 
utilizar a Lumea com confiança.

Com a tecnologia SenseIQ, 
que se adapta à pele

Estilo ao alcance das suas 
viagens

479,99€
BRI955/00

44,99 €
BHP398/00

Depiladora IPL Philips Series 9000

Conjunto de cabelo 
Philips Series 3000



Home Ecrã 
completo

Com o bebé recém-chegado a casa é muito 
importante partilhar as tarefas diárias. A Philips 
Avent apoia o aleitamento materno nas suas 
diferentes formas, lançando para o efeito esta 
nova bomba tira-leite que mantém um equilíbrio 
perfeito entre a estimulação e a sucção do mamilo, 
inspirado na forma natural de sucção dos bebés.

A bomba tira-leite elétrica Philips Avent mantém 
o fluxo do leite num nível ideal e adapta-se 
suavemente ao tamanho e à forma do mamilo.

Extrai mais leite em menos tempo* com uma 
almofada que estimula e extrai leite como o bebé. 
Ajusta-se na perfeição do modo de estimulação 
para o modo de extração e aplica a quantidade 
certa de estimulação e sucção do mamilo para o 
fluxo máximo de leite.

* Com base nos resultados do tempo de início do fluxo de leite (tempo para Reflexo de Ejeção de Leite - MER) de ensaio 
clínico com 20 participantes (Países Baixos, 2019) em comparação com os resultados de tempo para MER para outras 
tecnologias de bombas antecessoras da Philips do estudo de viabilidade com 9 participantes (Países Baixos, 2018).

A Soothie da Philips Avent foi concebida com base nos 
contornos naturais do rosto do bebé. A sua forma em 
coração curva irá impedir que a chupeta bata no pequeno 
nariz do bebé. 

A Soothie estimula o desenvolvimento oral natural do seu 
bebé. A tetina ortodôntica – com um formato simétrico –
respeita o palato, os dentes e as gengivas do seu bebé.
Fabricada em silicone de grau médico, a chupeta é 
distribuída em hospitais por toda a Europa.*

* Todas as nossas Soothies têm a mesma forma de tetina, o mesmo design 
de peça única e o mesmo material e são fornecidas numa variedade de 
formas de escudo – incluindo as distribuídas em hospitais por toda a 
Europa.

Mantenha o seu bebé em segurança e sob controlo, 
independentemente de onde se encontre, com o 
intercomunicador Philips Avent. O nosso sistema 
Secure Connect mantém os pais sempre ligados ao seu 
bebé em qualquer divisão da casa. E com a App Baby 
Monitor+, podem vê-lo a partir de qualquer lugar.

O nosso sistema Secure Connect utiliza várias ligações 
encriptadas desde a unidade para bebés até à unidade 
dos pais e à App.

Para uma ligação tranquila e privada.

Soothies 0-6m

179,99 €

11,99 €
(pack de 2 unidades)

SCF396/11

SCF099/21
(Azul)

SCF099/22
(Rosa)

Inspirada no bebé.
Eficaz para a mãe.

Tranquilidade em qualquer lugar

309,99 €
SCD921/26

Veja e ouça o seu bebé dentro 
e fora de casa com a App Baby 
Monitor+ da Philips Avent. 
Utilizando Wi-Fi ou internet 
móvel, consegue monitorizar e 
acalmar o seu bebé a partir de 
qualquer lugar.

Bomba tira-leite elétrica premium 
Philips Avent

Intercomunicador conectado 
para bebés Philips Avent



Home Ecrã 
completo

O Philips Zoom é ideal se procura um tratamento 
profissional de elevada qualidade e segurança. Com o 
Philips Zoom conseguirá um sorriso mais branco com 
apenas uma sessão no dentista.

Porquê esperar para exibir o seu melhor sorriso? Só 
necessita de 45 minutos para recuperar o sorriso 
branco, lindo e saudável que tanto merece ou para 
surpreender com um presente que o fará sorrir.

Consulte o seu dentista

Exiba um sorriso mais branco este Natal

Dentes mais brancos e mais saudáveis para toda a vida

209,99 €

HX9913/18
(preta)

HX9913/17
(branca)

A tecnologia sónica aliada à ação de 
escovagem elimina suavemente 3 vezes mais 
placa bacteriana* do que uma escova de 
dentes manual.

As vibrações potentes das cerdas criam 
microbolhas que penetram profundamente
entre os dentes e ao longo da linha das 
gengivas para uma experiência refrescante.

Os 31.000 movimentos de escovagem por 
minuto limpam suavemente os dentes e 
eliminam a placa bacteriana para uma 
excelente limpeza diária.

29,99 €

Adeus escova de dentes manual. 
Olá tecnologia sónica

HX3651/11
(rosa)

HX3651/12
(azul)

HX3651/13
(branca)

* Em comparação com uma escova de dentes manual para desfrutar de dentes e gengivas mais saudáveis.
O melhor branqueamento Philips Sonicare na nossa escova 
de dentes elétrica sónica mais elegante. Mude para a 
Philips Sonicare: Dentes mais brancos em apenas 1 dia.*

A DiamondClean 9000 oferece os modos Clean, White+, 
Gum Health e Deep Clean+ para satisfazer as várias 
necessidades de escovagem. O modo Clean destina-se a 
uma limpeza diária excecional, o modo White+ destina-se 
à remoção de manchas, o modo Gum Health oferece uma 
limpeza suave e eficaz das gengivas e o modo Deep Clean+ 
proporciona uma limpeza profunda revigorante.
Com as três intensidades disponíveis pode escolher uma 
intensidade mais alta que melhora a limpeza ou uma mais 
baixa para bocas mais sensíveis.

* Em comparação com uma escova de dentes manual.

Escova de dentes elétrica sónica com App 
Philips Sonicare DiamondClean 9000

Escova de dentes 
Philips Sonicare Series 2100

Branqueamento dentário 
profissional Philips Zoom!
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