
 

Aparador da linha
do biquíni

Essential

 
Aparar, cortar e modelar

 

BRT383/15

Mais, menos ou nenhum pelo nas zonas íntimas

Modelação suave e fácil para a linha do biquíni

Apare, corte ou modele as áreas delicadas com um cuidado suave. O nosso

aparador da linha do biquíni foi concebido para ser seguro e eficaz, para que

possa evitar irritação e pelos encravados.

Aparar e cortar com precisão

Cabeça aparadora pequena para resultados precisos

Os pentes de encaixe permitem aparar diferentes comprimentos

Minicabeça de corte incluída para um aspeto cuidado depois de aparar

Seguro e eficiente

As pontas arredondadas cortam eficazmente o pelo, ao mesmo tempo que protegem

a pele

Utilização simples e sem esforço

Pega ergonómica para uma modelação segura e confortável

Design portátil e alimentado a bateria

Cabeça aparadora lavável para higiene perfeita

Bolsa

Escova de limpeza incluída para manter o aparador limpo



Aparador da linha do biquíni BRT383/15

Destaques

Cabeça aparadora pequena

Contorne ou modele a linha do biquíni. Utilize

a cabeça aparadora pequena para obter o

aspeto pretendido e aparar até 0,5 mm.

Pontas de corte arredondadas

Pontas de corte arredondadas dão um toque

mágico para que possa aparar a linha do

biquíni com segurança e eficácia. Sem cortes

ou golpes.

2 pentes aparadores de encaixe

Experimente diferentes comprimentos e estilos.

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

do biquíni uniforme e bem cuidada.

Minicabeça de corte

Depois de aparar, clique na cabeça de corte de

precisão para um aspeto ainda mais suave.

Pega ergonómica

A pega ergonómica permite agarrar de forma

segura e confortável, proporcionando-lhe um

controlo total sobre a sua rotina de modelação.

Portátil e fácil de utilizar

Este aparador da linha do biquíni é fácil de

arrumar e está sempre pronto a ser utilizado.

Uma vez que é operado a bateria, pode aparar

facilmente qualquer área sem cabos a

atrapalhar.

Cabeça aparadora lavável

Cabeça lavável para mais higiene e limpeza

fácil.

Bolsa

Inclui bolsa para guardar tudo num só local.

Escova de limpeza

Limpe o aparador rapidamente com a escova

de limpeza incluída.
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Especificações

Características

Minicabeça de corte

Pontas de corte arredondadas

Bolsa para arrumação

Acessórios

Pente aparador de encaixe: 3 mm, 5 mm

Fácil de utilizar

Utilização a húmido e a seco

Portátil

Pega ergonómica

Cabeça aparadora lavável

Escova de limpeza

Assistência

Garantia: 2 anos
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