
Modelador multi-
usos

SalonMultistylist

HP4696/10

Estilos criativos, cuidado constante
SalonSuper Stylist

Quer contar quantas formas existem para conseguir penteados fantásticos? O SalonMultistylist 8 em 1 tem oito

versáteis acessórios modeladores em cerâmica. Perfeitos para criar todos os penteados que possa imaginar… e

muito mais.

Penteados maravilhosos

3 estilos: liso, caracóis grandes e ondas

Placas em cerâmica para um alisamento suave e cabelo brilhante

Acessório do alisador para criar um belo cabelo liso

Ondulador para mais textura

Pinça pequena para encaracolar para caracóis estreitos e pequenos

Pinça grande para encaracolar para caracóis grandes

Escova deslizante para volume extra e magníficas ondas

Espiral deslizante para caracóis pequenos maravilhosos

Fácil de utilizar

Ponta fria para uma utilização mais fácil e segura

Indicador de pronto a utilizar

Luz de indicação ligado/desligado

Suporte de segurança para fácil utilização

Inclui: ganchos para facilitar os penteados
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Destaques

Placas em cerâmica

A cerâmica é microscopicamente suave e

duradoura por natureza, sendo um dos

melhores materiais para as placas alisadoras.

As placas deslizam pelo cabelo sem esforço,

proporcionando-lhe um cabelo brilhante

perfeito.

Acessório do alisador

As placas cerâmicas deslizam pelo seu cabelo

sem esforço, proporcionado-lhe um cabelo liso

e brilhante perfeito.

Escova deslizante

Este acessório pode ser facilmente colocado

na pinça para criar um volume extra e

penteados ondulados magníficos.

Espiral deslizante

Basta seguir as curvas para criar caracóis

pequenos maravilhosos – nunca foi tão fácil!

Pequeno acessório para encaracolar

Se quiser criar caracóis estreitos ou pequenos,

precisa de uma pinça para encaracolar com um

diâmetro pequeno.

Pinça grande para encaracolar

Se quiser criar belos caracóis ou ondas, precisa

deste acessório para encaracolar com um

diâmetro grande.

Ganchos

Utilize os ganchos para separar madeixas, isto

ajudá-la-á a pentear facilmente todo o cabelo.

Ponta fria

A ponta do modelador é fabricada com um

material de isolamento especial para a manter

fria; poderá agarrá-la com segurança enquanto

está a modelar para uma maior facilidade de

utilização.

Indicador de pronto a utilizar

Isto indica que o modelador alcançou a

temperatura correcta, para poder ver

instantaneamente quando este está pronto

para modelar.

Bolsa resistente ao calor

Esta bolsa resistente ao calor é perfeita para

modelar quando está em viagem. Não precisa

de voltar a esperar que o seu modelador

arrefeça. Basta guardar na bolsa resistente ao

calor incluída.

Suporte de segurança

O suporte de segurança permite-lhe pousar o

modelador, de forma segura, durante a

utilização.

Luz de indicação ligado/desligado

Luz de indicação ligado/desligado

Inclui: escova

Utilize esta escova de alta qualidade para

desembaraçar e amaciar as cutículas do

cabelo, dando-lhe um brilho extra.

Ondulador

Este acessório dá ao seu cabelo uma óptima

textura moderna.

3 estilos: liso, caracóis grandes

3 estilos: liso, caracóis grandes e ondas



Modelador multi-usos HP4696/10

Especificações

Especificações técnicas

Alimentação: 25 W

Voltagem: 100-240 V V

Cor/acabamento: azul

Comprimento do cabo: 1,8 m

Material do corpo: vários

Tipo de cabelo

Penteado actual: Liso, Ondulado,

Encaracolado

Resultado final: Vários estilos

Comprimento do cabelo: Comprido, Médio

Espessura do cabelo: Fino

Assistência

2 anos de garantia mundial
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