„Wet & Dry“
epiliatorius
Satinelle Prestige
Kojoms, kūnui, veidui ir pėdoms
Sugriebia smulkius plaukelius
5 kūno priežiūros būdai
+ 9 priedai

Mūsų greičiausia smulkiausių plaukelių epiliacija
5 viso kūno priežiūros būdai
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Mūsų pačiame greičiausiame epiliatoriuje yra ypatingi keraminiai diskai, kurie
sukasi dar didesniu greičiu ir tvirtai sugriebia smulkius ir trumpus plaukelius.
Puoselėkite savo kūną ir pėdas, jūsų oda bus švelni prieš epiliaciją ir po jos.
Išskirtiniai rezultatai
Epiliavimo galvutė iš unikalios keraminės medžiagos geriau suima plaukelius
Itin plati epiliatoriaus galvutė
Lengvas naudojimas be pastangų
Apdovanojimus laimintis dizainas*
Drėgnam ir sausam skutimuisi vonioje ar duše neįjungus į elektros tinklą
Optinė šviesa padeda pamatyti ir pašalinti net sunkiai pastebimus plaukelius
Pirmasis epiliatorius su S formos rankena
Asmeniškai pritaikyti kūno ir veido priežiūros būdai
„Pedi“ elektrinis kojų šveitiklis su besisukančiu disku
Kūno šveitimo šepetėlis pašalina negyvas odos ląsteles
Kūno masažuoklis padeda atsipalaiduoti ir priverčia odą švytėti
Pridedama kirpimo galvutė ir bikinio zonos šukos
Veido ir jautrių vietų antgalis padės pašalinti nepageidaujamus plaukelius
Pridedamas masažuojamasis antgalis

„Wet & Dry“ epiliatorius
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Ypatybės
Mūsų visų laikų greičiausia epiliacija

Mūsų epiliatoriaus galvutė yra unikali, nes turi
tekstūrinį keraminį paviršių, kuris švelniai
ištraukia smulkiausius plaukelius, net tuos,
kurie 4 kartus trumpesni nei turėtų būti šalinant
vašku. Dabar diskas sukasi greičiau nei kada
nors anksčiau (2 200 aps./min.) ir plaukeliai
pašalinami greičiausiai.

Drėgnam ir sausam skutimuisi neįjungus į
elektros tinklą

Su neslidžia rankena, puikiai tinka naudoti
vandenyje. Patogesnis, švelnesnis skutimasis
duše ar vonioje. Kad būtų patogiausia, galite
naudoti be laido.
Optinė šviesa

Itin plati epiliatoriaus galvutė

Kūno šveitimo šepetėlis

Mūsų naujasis kūno šveitimo šepetėlis
pašalina negyvas odos ląsteles ir padeda
išvengti plaukelių įaugimo. 48 200 plonyčių
hipoalerginių šerelių švelniai, bet efektyviai
pašalina negyvas odos ląsteles ir skatina odos
paviršiaus atsinaujinimą. Šiuo prietaisu odą
nušveisite efektyviau nei rankiniu būdu.
Kūno masažuoklis

Optinė šviesa padeda pamatyti ir pašalinti net
sunkiai pastebimus plaukelius
Su itin plačia epiliatoriaus galvute vienu
perbraukimu paliesite daugiau odos ir greičiau
pašalinsite plaukus.

Elektrinis kojų šveitiklis „Pedi“

Su mūsų kūno masažuokliu atsipalaiduosite ir
mėgausitės spindinčia oda.

Mūsų unikalus besisukantis pedikiūro diskas
yra specialiai skirtas tam, kad pėdos būtų
švelnios kaip atlasas nuo kulnų iki pirštų
galiukų. Galite naudoti itin tikslų kraštą, kad
tiksliai ir kruopščiai pašalintumėte
nuospaudas. Unikalų besisukantį diską
naudokite dideliam plotui šveisti, kad oda būtų
glotni.

„Philips Green“ logotipas
„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti
išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.
Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant
aplinką vienoje arba keliose „Philips“
ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos
vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,
svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo
veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

Apdovanojimus laimintis dizainas*

Apdovanojimus laimintis dizainas*
plaukeliams šalinti be pastangų
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Speciﬁkacijos
Priedai
Elektrinis kojų šveitiklis „Pedi“
Kūno masažuoklis
Kūno šveitimo šepetėlis
Bikinio zonos kirpimo šukos
Bikinio dailinimo galvutė
Veido srities antgalis
Jautrių vietų antgalis
Masažuojamasis antgalis
Odos įtempimo dangtelis
Krepšelis: Įprastas krepšelis
Valymo šepetys

Lengva naudoti
Drėgnas ir sausas naudojimas
Optinė šviesa
Belaidė
Rankenėlė: Ergonomiškas
„Performance“
Epiliavimo diskai: Keraminiai diskai
Epiliacijos sistema: Patentuota epiliacijos
sistema
Epiliatoriaus galvutė: 30 mm, Itin platus
Savybės
Greičio nustatymai: 2 nustatymai
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Maitinimas
Baterijos tipas: Ličio jonų
Veikimo laikas: iki 40 minučių
Įkrovimas: Pakartotinai įkraunama, 1,5 val.
įkrovimo laikas
Greitas įkrovimas
Techniniai duomenys
Plaukelių sugavimo vietų skaičius: 32
Diskų skaičius: 17
Įtampa: 15 V / 5,4 W
1 pešiojimo greitis: 64 000 per minutę
2 pešiojimo greitis: 70 400 per minutę

* „IF“ – 2016 m. apdovanojimas už gaminio dizainą

