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Minden nap sima, tökéletes frizura, amilyenről

álmodott

Salon Airstylist Ion

Legyen frizurája mindennap sima és csillogó! Az 1000 W-os SalonAirstylist Ion az

ionos technológiát négy formázótartozékkal és professzionális szárítóerővel

kombinálja a mindig gyönyörű, egyenes hajért.

Gyönyörűen megformált haj

1000 W a professzionális eredményekért

38 mm termo hajkefe a sima haj érdekében

Behúzható tüskéjű hajkefe az egyszerű göndörítés érdekében

Természetes tüskéjű kefe a dús és extra fényes hajért

Koncentrált légáramot biztosító keskeny fúvócső

Kevésbé károsítja haját

Még gondosabb ápolás az ionos kondicionálással a fényes, sima hajért

Kerámiabevonatú kefék a gondosabb ápolásért

Hideglevegő-beállítás a kíméletes szárításhoz

Egyszerű használat

Három könnyen kezelhető beállítás a jobb vezérelhetőség érdekében

Ergonomikus fogantyú a könnyebb használatért

Az elforgatható vezetékkel elkerülhető a kábelek összegubancolódása

Akasztó az egyszerű és kényelmes tároláshoz
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Fénypontok

1000 W

Ez a levegős hajformázó 1000 W-os

fűtőelemmel rendelkezik, amely optimális

légáramlást és szárítóerőt biztosít.

Ionos ápolás

Az ionos kondicionálás lehetővé teszi a haj

antisztatikus szárítását. A negatív töltésű ionok

megszüntetik az elektrosztatikusságot,

kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a

hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal az Ön

haja fényesebb és ragyogóbb lesz. Az

eredmény csodálatosan fényes, sima és

könnyen fésülhető haj.

Behúzható tüskéjű hajkefe

Ez a könnyen használható levegős hajformázó,

hajformázó kefe és hajgöndörítő is egyben. A

hajkefe tüskéi egyetlen gombnyomásra

visszahúzódnak, így a hajformázót

könnyűszerrel kihúzhatja a hajából. Az

eredmény pedig egy gyönyörű laza fürt.

38 mm termo hajkefe

A termo hajkefe extra széles, 38 mm-es

átmérővel rendelkezik. A henger szélessége

miatt tökéletes eszköz a sima és a hullámos

frizurákhoz.

Természetes tüskéjű kefe

A tüskés kefe természetes szőrszálai

selymesebbé teszik a hajszálak külső

hámrétegét, és extra fényességet nyújtanak

frizurájának.

Keskeny fúvócső

A fúvócső a nyíláson keresztül a kívánt területre

irányítja a légáramot. Ez precíz hajformázást

tesz lehetővé, és kiválóan alkalmas a végső

igazítások elvégzésére.

Három könnyen kezelhető beállítás

A sebesség és a hőfok könnyedén állítható a

tökéletes végeredmény érdekében. A három

különböző beállítás maximális

vezérelhetőséget biztosít a precíz és egyénre

szabott formázáshoz.

Hideglevegő-beállítás

A hideglevegő-beállítás alacsony hőfokon

működik, így kíméletesen szárítja a hajat

anélkül, hogy károsítaná azt. Ez a funkció

minden hajtípushoz megfelelő, de elsősorban

a finom szálú, száraz, illetve sérült haj esetén

ajánlott. Tökéletes beállítás a forró nyári

hónapokban!
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