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Torne os seus caracóis o centro das atenções

Até 95% de pontas não espigadas*

O modelador de caracóis para pontas sublimes é o nosso primeiro modelador

concebido para proteger as suas pontas frágeis durante a modelação. Graças à

nossa excelente tecnologia SplitStop, pode criar caracóis com aspecto natural

sem se preocupar. Por isso, não se esconda, deixe o seu cabelo brilhar!

Penteados maravilhosos

Até 210 °C para resultados perfeitos

Menos pontas espigadas

Tecnologia SplitStop para a melhor prevenção de pontas espigadas

Infusão em queratina para melhor cuidado

9 regulações digitais de temperatura para controlo total

Fácil de usar

Ferro mais longo para cabelo comprido ou grosso

Tempo de aquecimento rápido, pronto a usar em 45 seg.

Função de bloqueio dos botões para evitar ligações não intencionais

Suporte de segurança para fácil utilização

Cabo giratório para evitar fios enrolados

Cabo de alimentação de 1,8 m

Desligar automático para utilização segura
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Destaques

Tecnologia SplitStop

O nosso segredo para a melhor prevenção de

pontas espigadas é a nova tecnologia

SplitStop. É uma combinação única de

desempenho optimizado de calor e nível

mínimo de fricção para respeitar a saúde do

seu cabelo da raiz até às pontas. Não há

mudanças repentinas de temperatura

garantindo que um calor optimizado é

fornecido de forma constante e uniforme ao

longo do ferro, durante a modelação. O ferro

está revestido a cerâmica macia para reduzir a

tracção das madeixas de cabelo. Crie caracóis

perfeitos com pontas mais saudáveis e cheias

de vida.

Infusão em queratina

A queratina é o ingrediente essencial do

cabelo que o torna forte, saudável e com um

aspecto fabuloso. A cerâmica é enriquecida

com queratina para cuidar ainda melhor do seu

cabelo.

Regulações digitais da temperatura

Visor digital com 9 regulações de temperatura

dá-lhe um controlo total para ajustar a

temperatura ao seu tipo de cabelo para

prevenção de danos.

Ferro mais longo

Este modelador de caracóis tem um ferro longo

de 160 mm, ideal para encaracolar cabelo

comprido ou grosso.

Até 210 °C

A alta temperatura permite-lhe alterar as

formas do seu cabelo e obter o estilo

encaracolado que pretende.

Suporte de segurança

O suporte de segurança permite-lhe pousar o

modelador, de forma segura, durante a

utilização

Tempo de aquecimento rápido

Este modelador dispõe de um tempo de

aquecimento rápido que lhe permite usar em

45 segundos.

Função de bloqueio das teclas

Tem sempre o controlo. Não voltará a alterar a

temperatura acidentalmente graças à função

de bloqueio das teclas.

Cabo giratório

A prática tecnologia de cabo giratório roda o

cabo para evitar que os fios fiquem enrolados.

Desligar automático

Este modelador foi equipado com uma

funcionalidade de desactivação automática.

Esta funcionalidade foi concebida para lhe

proporcionar tranquilidade. Se for deixado

ligado, o aparelho desligar-se-á

automaticamente após 60 min.
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Especificações

Especificações técnicas

Tamanho do ferro: 13-25mm

Revestimento do ferro: Cerâmica com

queratina

Limite de temperaturas: 130 °C - 210 °C

Número de regulações de temperatura: 9

Tipo de controlo de temperatura: LCD

Tempo de aquecimento: 45 seg.

Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m

Voltagem: Mundial V

Características

Desligar automático: depois de 60 min.

Bloqueio

Suporte de descanso

Cabo giratório

Assistência

2 anos de garantia mundial

* após a simulação de 2 anos de utilização para

encaracolar a 180 °C em cabelo sem pontas espigadas

na Europa, segundo valor médio
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