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Každý den vytoužený lesklý účes bez kadeření

Kulma Salon Airstylist Ion

Připravte se na hladké, lesklé vlasy každý den. Kulmofén SalonAirstylist Ion

1 000 W kombinuje ionizační technologii, čtyři tvarovací nástavce a profesionální

výkon, abyste se jednou provždy zbavili kudrnatých vlasů

Krásně upravené vlasy

1000 W pro profesionální výsledky

38mm termokartáč pro uhlazení vlasů

Zasunovací kartáč se štětinkami pro snadné vytváření loken

Kartáč s přirozenými štětinkami pro objem a mimořádně lesklý účes

Úzká koncovka zajišťuje koncentrovaný proud vzduchu

Minimální poškození vlasů

Zvýšená péče s ionizační technologií zajistí lesklé vlasy bez zacuchání

Kartáče s keramickým povrchem pro lepší péči

Nastavení chladného vzduchu pro jemné vysoušení

Snadné použití

Tři flexibilní nastavení pro větší kontrolu

Ergonomická rukojeť usnadňuje používání

Otočný kabel, který zabraňuje zamotání

Očko pro snadné a pohodlné uskladnění
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Přednosti

1000 W

Tento kulmofén má 1000W ohřívač, který

vytváří optimální úroveň proudu vzduchu a

jemné, výkonné vysoušení.

Ionizační péče

Ionizační péče umožňuje antistatické sušení.

Nabité záporné ionty redukují vytváření

statické energie, upravují účes a uhlazují

vlasové kutikuly, čímž umocňují záři a lesk

vlasů. Výsledkem je nádherně lesklý, hladký

účes bez zacuchání.

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.

38mm termokartáč

Termokartáč má mimořádně široký průměr

38 mm. Díky šířce válce je dokonalým

nástrojem pro vytváření hladkých účesů a vln.

Kartáč s přirozenými štětinkami

Přirozené štětinky v tomto kartáči jemně uhladí

vlasové kutikuly, a výsledkem jsou mimořádně

lesklý vlasy.

Úzká koncovka

Koncovka koncentruje proud vzduchu

prostřednictvím otvoru na konkrétní oblasti.

Výsledkem je precizní účes; skvěle se hodí pro

úpravy nebo dokončení stylového účesu.

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.
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