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Cachos glamorosos na metade do tempo*
Intensifica o brilho e preserva a umidade natural do cabelo

O modelador de cachos automático MoistureProtect modela cachos brilhantes e

glamorosos, graças ao seu inovador sistema de modelagem inteligente. O

exclusivo design aberto com cilindro mais longo modela o dobro de cabelo de

uma só vez*, preservando a umidade natural.

Cabelos lindamente modelados

27 opções de modelagem para qualquer tipo de cachos que desejar

Os protetores de cachos inteligentes acompanham o fluxo de seu cabelo

Fácil de usar

Feedback automático com aviso sonoro

Design à prova de calor seguro para cachos mais seguros

O cilindro modelador de cachos mais longo modela o dobro de cabelo de uma só

vez*

Sistema modelador de cachos inteligente para uma modelagem mais fácil

Empunhadura vertical de utilização fácil

Mais cuidados para o seu cabelo

Revestimento em cerâmica com queratina para cabelos macios e protegidos

A tecnologia MoistureProtect preserva a umidade natural dos cabelos

Projetado para evitar prender o cabelo

Tratamento iônico que deixa os cabelos brilhantes, macios e sem frizz
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Destaques

Sistema modelador de cachos inteligente

Cachos encantadores e duradouros com o

toque de um botão. A tecnologia de reforço de

cachos enrola cada fio de cabelo como um

cabeleireiro profissional. Resultados

profissionais no conforto de sua casa.

Cilindro modelador de cachos mais longo

Esse modelador de cachos tem um design

aberto único com um cilindro modelador mais

longo. Agora você pode modelar seu cabelo

duas vezes mais rápido e se aprontar na

metade do tempo*.

Tecnologia MoistureProtect

A tecnologia MoistureProtect controla e adapta

sua temperatura para reforçar o brilho e

preservar a hidratação natural de seus cabelos.

Protege os cabelos contra o

superaquecimento, garantindo sempre a

temperatura ideal. Tenha cabelos lindos

protegidos por dentro e por fora.

Trat. iônico

Os íons negativos carregados eliminam a

eletricidade estática, condicionam o cabelo e

fecham as cutículas para intensificar o brilho

de seus cabelos. O resultado é um cabelo

macio, sem frizz e extremamente brilhante.

Cerâmica com queratina

A queratina é um dos ingredientes mais

essenciais de seus cabelos. Ela garante um

cabelo forte, saudável e lindo. O cilindro

cacheador de cerâmica é enriquecido com

queratina para um deslizar suave e proteção

durante a modelagem.

Design que evita prender o cabelo

Graças a uma combinação exclusiva de nosso

design aberto, cilindro suave e sensor

inteligente, você pode criar cachos facilmente

e sem se preocupar com cabelo preso. O

sensor inteligente pausa o dispositivo quando

detecta que um volume de cabelo muito

grande foi inserido, ou que foi inserido

incorretamente. O design inovador aberto e na

posição vertical permite tirar o cabelo

imediatamente. O cilindro suave e selado evita

a fricção e preserva seu cabelo. Penteado com

a máxima tranquilidade.

Protetores de cachos inteligentes

Nossos exclusivos protetores de cachos

inteligentes criam cachos glamorosos e

duradouros. Eles giram acompanhando o fluxo

de seu cabelo, enrolando-o cuidadosamente

ao redor do cilindro modelador. Cada fio é

enrolado uniformemente a uma temperatura

controlada, proporcionando resultados

perfeitos sempre. É como ter o seu próprio

cabeleireiro em casa.

27 opções de modelagem

De ondas suaves a cachos soltos. Garantimos

que a cada escolha será encantadora. Escolha

as configurações de temperatura, tempo e

cachos para obter o visual desejado sempre.

Feedback automático

Este modelador automático oferece feedback

automático. Um aviso sonoro indica quando os

cachos estão prontos emitindo um sinal sonoro

contínuo. Esse recurso inovador ajuda você a

criar excelentes resultados duradouros ao

mesmo tempo que protege e cuidar dos

cabelos.
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Especificações

Recursos

Desligamento automático: após 60 min

Cabo giratório

Gancho de armazenamento

Rotação automática

Revestimento de peças aquecidas: cerâmica

com queratina

Direções giratórias

Tipo de cabelo

Todos os tipos de cabelo

Especificações técnicas

Voltagem: Universal volt

Tempo de aquecimento: 30 s

Temperatura de modelagem: 170 °C - 190 °C -

210 °C

Três direções de cachos: Direita - alternado -

esquerda

Configurações do timer: 8, 10 e 12 segundos

Comprimento do cabo: 1,8 m

Serviço

Garantia internacional de dois anos

* Em comparação com HPS940
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