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Sikat mudah, kilau seketika
Sikat Penata Rambut Ion Philips baru kini membantu membuat rambut Anda halus

dan berkilau setiap saat, di mana saja, dengan pengalaman menyisir yang hebat.

Rambut tertata indah

Perawatan ion untuk rambut yang halus dan berkilau

Mudah digunakan

Bantalan bulu sikat dengan permukaan optimal nyaman digunakan

Desain ergonomis untuk pengalaman menggenggam yang lebih baik

Bantalan bulu sikat dapat dilepas untuk pembersihan yang mudah

Aksesori kecantikan berdesain kecil dan cantik

Baterai untuk memulai cepat

Lebih ramah pada rambut

Ujung bulu sikat yang bulat tanpa cela sangat lembut di rambut dan kulit kepala
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Kelebihan Utama

Perawatan dengan ion

Listrik statis ada di mana saja, khususnya di

lingkungan yang kering. Ini menyebabkan

rambut Anda mudah kusut dan berantakan.

Untuk menangani masalah yang menyebalkan

ini, kami memberikan solusi mudah: sikat

penata rambut ion. Fungsi ionizer akan

mengeluarkan ion negatif untuk menetralkan

daya positif dari listrik statis. Ini membantu

mengurangi rambut kusut dan mengembalikan

kelembutan dan kilau rambut Anda seketika.

Untuk meningkatkan penyebaran ion pada

rambut, fungsi ionizer dirancang dekat dengan

bantalan, sehingga ion disebarkan dengan

lebih efisien pada rambut ketika Anda

menyisir. Tetap terlihat rapi kapan pun dan di

mana pun mulai sekarang!

Bulu sikat yang lembut

Semua ujung bulu sikat tidak bercela untuk

menghindari kerusakan akibat gesekan pada

kulit kepala atau tersangkut di rambut selama

penggunaan. Ujung bulat khususnya yang

berbentuk bola memiliki permukaan sentuh

yang lebih besar sehingga lebih lembut untuk

kulit kepala yang rapuh.

Bantalan sikat optimal

Bantalan bulu sikat yang didesain optimal

memungkinkan distribusi daya yang lebih baik

dan mengikuti kontur kepala secara alami

untuk kenyamanan dan kemudahan yang lebih

baik, pengalaman menyisir masih tetap

nyaman meskipun dengan ukuran sikat yang

ringkas. Dengan demikian, Anda bisa dengan

mudah mendapatkan pijatan kepala yang

cepat namun sangat menenangkan kapan pun

dan di mana pun dengan hasil rambut yang

berkilau dan halus.

Desain ringkas & cantik

Sikat dengan ukuran ringkas bisa muat di

dalam kantong riasan dan tas kecil. Anda bisa

membawanya selalu dan menggunakannya

kapan pun, di mana pun. Siluetnya yang

menarik, cangkang sempurna, dan sentuhan

feminin yang cantik menjadikannya bukan

sekadar sikat, tetapi juga aksesori kecantikan

dengan performa luar biasa.

Bentuk ergonomis

Jika Anda mencari sikat bergagang, saran

kami: Anda tidak memerlukannya jika

menggunakan sikat penata rambut ion dari

Philips! Philips selalu merancang sesuai

kebutuhan Anda. Cangkang melengkung yang

ergonomis dan tanpa cela sangat nyaman

untuk tangan wanita, memberikan

pengalaman menggenggam yang luar biasa.

Bantalan bulu sikat yang dapat dilepas

Bantalan buku sikat mudah dilepas sehingga

Anda dapat membersihkannya secara berkala

agar bulu sikat tetap bersih.

Baterai

Baterai disertakan di dalam kemasan untuk

memulai cepat penataan rambut indah Anda.

Logo Philips Green

Produk-produk Philips Green dapat

mengurangi biaya, konsumsi energi, dan emisi

CO2. Bagaimana caranya? Produk-produk ini

menawarkan pemeliharaan lingkungan yang

signifikan dalam satu atau beberapa Green

Focal Area Philips - Efisiensi energi,

Kemasan, Zat berbahaya, Bobot, Daur ulang

dan pembuangan, serta Keandalan seumur

hidup.
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Spesifikasi

Spesifikasi teknis

Voltase: 1.5 volt

Baterai: 1xAAA

Aksesori

Sambungan: 1 x Baterai AAA

Desain

Warna: Putih dan merah muda

Motif gambar: Lilac garden

Warna LED: Putih

Ukuran Produk: 12 (P) x 6,5 (L) x 4 (T) cm

Fitur

Bantalan bulu sikat: Dapat dilepas, Dapat

dicuci
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