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Každý den vytoužený účes
Kulma Salon Airstylist Ceramic

Chystáte se ven nebo budete doma? Pomocí tří různých tvarovacích nástavců kulmy Salon Airstylist Ceramic

vytvoříte účes, po kterém toužíte. S 800 W a keramickým povrchem máte profesionální tvorbu účesů na dosah.

Pro krásný účes

800W pro profesionální výsledky

Zasunovací kartáč se štětinkami pro snadné vytváření loken

Kartáč s přirozenými štětinkami pro objem a mimořádně lesklý účes

Tvarovací kartáč pro snadné a lehké účesy

Minimální poškození vlasů

Kartáče s keramickým povrchem pro lepší péči

Nastavení chladného vzduchu pro jemné vysoušení

Snadné použití

Tři flexibilní nastavení pro větší kontrolu

Otočný kabel, který zabraňuje zamotání

Očko pro snadné a pohodlné uskladnění

1,8m napájecí kabel
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Přednosti

800 W

Tento kulmofén má 800W topné těleso, které

vytváří optimální úroveň proudu vzduchu a

jemné, výkonné vysoušení.

Zasunovací kartáč

Tato snadno použitelná foukací kulma je kartáč

i kulma v jednom. Štětinky se po stisknutí

tlačítka navinou do kartáče, a přístroj tak

snadno vytáhnete z vlasů. Zůstane nádherně

živá kadeř.

Kartáč s přirozenými štětinkami

Přirozené štětinky v tomto kartáči jemně uhladí

vlasové kutikuly, a výsledkem jsou mimořádně

lesklý vlasy.

Tvarovací kartáč

Pomocí tohoto snadno použitelného nástavce

můžete své vlasy kartáčovat a vysoušet

zároveň. Kartáč kombinovaný se směrovaným

proudem vzduchu zanechá vlasy hladké a

lesklé.

Tři flexibilní nastavení

Požadovanou rychlost a teplotu lze snadno

upravit tak, abyste vytvořili dokonalý konečný

výsledek. Tři různá nastavení zaručují plnou

kontrolu pro precizní a osobitou úpravu účesu.

Nastavení chladného vzduchu

Nastavení chladného vzduchu je nastavení

nízké teploty, které vlasy jemně vysouší, aby

se minimalizovala poškození. Tato funkce je

vhodná pro všechny typy vlasů, ale obzvláště

pro jemné, suché nebo poškozené vlasy. Toto

nastavení se dokonale hodí pro horké léto.

Háček pro snadné uskladnění

Toto pogumované očko je umístěno na

základně rukojeti a poskytuje další možnost

uložení, obzvláště pohodlné pro použití

v domácnosti nebo v hotelu.

Otočný kabel

Užitečná technologie otočného kabelu

umožňuje kabelem otáčet, a zabraňuje tak

jeho zamotání.

1,8m kabel

1,8m napájecí kabel
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