
Aparador para linha
do biquíni

BikiniGenie

 
Apare, raspe e modele

Seco/molhado

Cabeça aparadora para linha do
biquíni

Pente de encaixe e cabeça de
corte

 

BRT382/15 Um jeito seguro e prático para obter uma linha

de biquíni lisinha

Apare, raspe e modele

Cansado de irritações, cortes e machucados na pele? Mantenha a linha do biquíni

no formato perfeito e aproveite os resultados sem distorções com o aparador

BikiniGenie da Philips. É seguro e fácil de aparar, cortar e modelar os pelos até na

região íntima.

Aparar e raspar com precisão

Pente para aparar (de encaixe) incluído para aparar os pelos em até 3 mm de

comprimento.

Cabeça aparadora para linha do biquíni: apara os pelos com precisão até 0,5 mm.

Minicabeça de corte incluída para uma aparência limpa após o corte.

Seguro e eficaz

A cabeça com pontas arredondadas corta com eficiência os pelos e protege a pele ao

mesmo tempo.

Fácil navegação

Design ergonômico para facilitar a o movimento ao redor da linha do biquíni.

Prático

Use a qualquer hora, em qualquer lugar! Dentro ou fora do banho

Alimentado por bateria para uma maior portabilidade.

Estojo incluído para armazenar tudo em um único lugar.

Escova de limpeza incluída para uma limpeza rápida.



Aparador para linha do biquíni BRT382/15

Destaques Especificações

Pente aparador para encaixe

Brinque com comprimentos! Encaixe o pente

para aparar (de encaixe) na cabeça aparadora

e apare o cabelo precisamente em até 3 mm

de comprimento.

Cabeça aparadora para linha do biquíni

Para uma aparência mais cuidada, a cabeça

aparadora para linha do biquíni apara os pelos

para até 0,5 mm.

Cabeça com pontas arredondadas

A cabeça com pontas arredondadas funciona

de forma mágica para que você possa aparar a

linha do biquíni com segurança e eficiência.

Sem cortes ou machucados.

Mini cabeça aparadora

Quer uma virilha lisinha? Depois de usar a

cabeça aparadora, use a minicabeça de corte

para ficar completamente sem pelos na virilha.

Uso a seco ou molhado

Não é mais necessário molhar a pele. O

aparador tem o mesmo alto desempenho na

pela molhada ou seca!

Portátil

Não há necessidade de fio para carregamento!

O BikiniGenie é alimentado por bateria. Pilhas

AA incluídas.

Estojo de transporte

Estojo moderno para que você possa

armazenar tudo em um único lugar.

Escova de limpeza

Limpe o aparador rapidamente e mantenha-o

higienizado com a escova de limpeza incluída.

Design ergonômico

O cabo ergonômico inteligente permite aparar,

cortar e modelar os pelos da linha do biquíni

com toda a facilidade.

 

Recursos

Escova de limpeza

Pente aparador para encaixe: apara a 3 e 5

mm

Design ergonômico

Cabeça aparadora para linha do biquíni

Estojo de transporte

Uso a seco ou molhado

Garantia

2 anos
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