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2 x joninis kondicionavimas

Padengta keratinu
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Jūsų plaukai neliks nepastebėti
Iki 95 % mažiau skilinėjantys galiukai*

Šios galiukų tiesinimo žnyplės yra pirmos mūsų sukurtos žnyplės, kurios saugo

plaukų galiukus formuojant šukuoseną. Pritaikius „SplitStop“ technologiją ir

panaudojus slankiąsias plokštes galite kurti šukuosenas nepažeidžiant galiukų!

Puikiai sušukuoti plaukai

Padengta keratinu geresnei priežiūrai

2 x stipresnis joninis kondicionavimas žvilgesniui užtikrinti

Įrodyta, kad apsaugo galiukus nuo skilinėjimo

„SplitStop“ technologija, kad galiukai mažiau skilinėtų

„UniTemp“ jutiklis nuostabiems, mažiau karščio veikiamiems modeliuojamiems

plaukams

Slankiosios plokštelės subtiliam modeliavimui

Pažangi keraminė danga, kad lengvai slystų ir nepažeistų

14 skaitmeninių temperatūros nustatymų – visiškai kontrolei

Lengva naudoti

Karščiui atsparus dangtelis laikymui

Labai ilgos plokštelės (105 mm) greitam ir lengvam tiesinimui

Vėsus antgalis lengvam garbanų ir bangų suformavimui

Greitai įkaista, naudoti galima po 15 sekundžių

Automatinis išjungimas, kad naudoti būtų saugu
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Ypatybės

„SplitStop“ technologija

Mūsų apsaugos nuo galiukų skilinėjimo

paslaptis yra naujoji „SplitStop“ technologija.

Tai unikalus „UniTemp“ jutiklio ir mūsų

pažangiųjų keraminių plokštelių derinys plaukų

sveikatai užtikrinti. „UniTemp“ jutiklis saugo

plaukus nuo per didelio karščio, o mūsų

modeliavimo plokštelės užtikrina minimalią

trintį, kad galiukai būtų apsaugoti nuo

skilinėjimo.

„UniTemp“ jutiklis

„UniTemp“ jutiklis saugo plaukus nuo per

didelio karščio, užtikrindamas vienodą

temperatūrą, kad rezultatai būtų puikūs. Tokius

pačius rezultatus gausite nustatę 20 °C

mažesnę temperatūrą**. Susikurkite tobulą

stilių su sveikais ir gyvybingais plaukų

galiukais.

Padengta keratinu

Keratinas yra būtina plaukų dalis, kad jie būtų

tvirti, sveiki ir nuostabaus grožio. Keramiką

dengia keratinas, kad plaukais būtų dar labiau

rūpinamasi.

Joninis kondicionavimas 2 x stipresnis

Neigiami jonai apsaugo nuo plaukų

įelektrinimo, kondicionuoja plaukus ir

nuramina plaukų šaknis, todėl plaukai labiau

žvilga ir spindi. Galėsite džiaugtis glotniais,

nesiveliančiais ir žvilgančiais plaukais. 2 x

stipresnis joninis kondicionavimas atliekamas

pažangiu jonizatoriumi, kuris paskleidžia du

kartus daugiau jonų nei standartinis

jonizatorius, todėl pasirūpinama kiekviena

plaukų sruoga.

Slankiosios plokštelės

Judėdamos pažangios slankiosios plokštelės

reguliuoja plaukų spaudimą. Tokiu būdu plauko

kamienas apsaugomas nuo pažeidimo, o

galiukai – nuo lūžinėjimo.

Minkštas nuo karščio saugantis dangtelis

Specialus minkštas apsaugos nuo karščio

dangtelis turi keletą privalumų. Svarbiausias iš

jų – jis pagamintas iš karščiui atsparaus

silikono ir gumos. Baigę naudotis uždėkite

dangtelį ant žnyplių ir iškart galite padėti. Šis

dangtelis tiesinimo žnyples taip pat saugo nuo

susibraižymo ir užfiksuoja jas, kai laikote.

105 mm ilgio plokštelės

Tiesinimo žnyplės yra profesionalaus 105 mm

ilgio, kad galėtumėte plaukus tiesinti greičiau

ir lengviau.

Pažangi, lygi keramika

Glotnios pažangia keramine danga dengtos

plokštelės modeliuojant glotniai slysta ir saugo

jūsų plaukus nuo pažeidimo.

Skaitmeniniai temperatūros nustatymai

Skaitmeninis ekranas su 14 temperatūrų

nustatymų iki 230 °C suteikia visišką kontrolę

temperatūrą nustatyti pagal plaukų tipą ir taip

apsaugoti nuo pažeidimo.



Galiukų tiesinimo žnyplės BHS677/00

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Maitinimo laido ilgis: 1,8 m

Įkaitimo laikas: 15 sek.

Kaitintuvo tipas: Didelio efektyvumo

kaitintuvas

Maksimali temperatūra: 230 °C

Plokštelės dydis: 25 x 105 mm

Įtampa: 110–240 V

Savybės

Automatinis išjungimas: Po 30 minučių

Keraminė danga

Pakabinimo kilpa

Sukamasis laidas

Plaukus tausojančios technologijos

Jonizuojanti priežiūra

Techninė priežiūra

Garantija: 2 metų garantija, galiojanti visame

pasaulyje

* po 2 metų imituojamo naudojimo tiesinant, esant 200

°C temperatūrai, apsaugant nuo plaukų skilinėjimo

* * plaukų temperatūros ir vartotojų testas, palyginti su

HP8344
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