
 

Aparador para linha
do biquíni

Essential

 
Apare, raspe e modele

 

BRT383/15

Mais, menos ou nenhum pelo… lá embaixo

Modelagem suave e fácil para a virilha

Apare, raspe ou modele suas áreas delicadas com um cuidado suave. Nosso

aparador para a virilha foi projetado para ser seguro e eficaz a fim de evitar

irritação e pelos encravados.

Aparar e raspar com precisão

Cabeça aparadora pequena para resultados precisos

Os pentes de encaixe permitem aparar em diferentes comprimentos

Minicabeça para raspar incluída para uma aparência limpa após aparar

Seguro e eficaz

Pontas arredondadas cortam com eficiência os pelos e protegem a pele ao mesmo

tempo

Uso fácil e prático

Formato ergonômico para uma modelagem segura e confortável

Design portátil, funciona a pilha

Cabeça aparadora lavável para uma higiene perfeita

Estojo

Escova de limpeza inclusa para manter o aparador higienizado
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Destaques

Cabeça aparadora pequena

Modele ou mude o estilo da sua virilha. Use a

cabeça aparadora pequena para obter a

aparência desejada e aparar até 0,5 mm.

Pontas arredondadas

As pontas arredondadas funcionam de forma

mágica para que você possa aparar a virilha

com segurança e eficiência. Sem cortes ou

machucados.

2 pentes aparadores para encaixe

Experimente comprimentos e estilos diferentes.

Escolha entre 0,5, 3 ou 5 mm para uma virilha

uniforme e bem aparada.

Minicabeça para raspar

Depois de aparar, encaixe a cabeça de

precisão para raspar para obter uma aparência

ainda mais suave.

Formato que cabe na mão

O cabo ergonômico oferece uma pegada

segura e confortável, oferecendo controle total

sobre sua rotina de modelagem.

Portátil e fácil de usar

Este aparador de virilha é fácil de embalar e

está sempre pronto para o uso. Como funciona

a pilha, você pode aparar facilmente qualquer

área sem ter sequer um fio pelo caminho.

Cabeça aparadora lavável

Cabeça lavável e fácil de limpar para melhor

higienização.

Estojo

Estojo incluído para armazenar tudo em um

único lugar.

Escova de limpeza

Limpe o aparador rapidamente e mantenha-o

higienizado com a escova de limpeza incluída.
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Especificações

Recursos

Minicabeça para raspar

Pontas arredondadas

Estojo de transporte

Acessórios

Pente aparador para encaixe: 3 mm, 5 mm

Fácil de usar

Uso seco e molhado

Portátil

Formato que cabe na mão

Cabeça aparadora lavável

Escova de limpeza

Serviço

Garantia: 2 anos
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