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A maneira prática e segura de manter sua pele

macia

Uso a seco ou no banho

Com este aparador com pontas arredondadas, você vai poder depilar o corpo

por inteiro de forma rápida, fácil e segura. O segredo está na cabeça de corte

compacta que corta os pelos rapidamente e ainda, protege a sua pele. Tenha

uma pele macia a cada uso.

Depilação segura e eficiente

Depilador seguro e eficiente para um corte rente

Depilação prática

A seco/molhado para uso dentro ou fora do chuveiro

Funciona à pilha para que você possa transportá-lo para qualquer lugar

A tampa de proteção protege a lâmina contra danos

O depilador SatinGirl vem com 2 anos de garantia

Depilação confortável

Design fino para facilitar e tornar o manuseio mais confortável



A segurança de GirlShave HP6341/05

Destaques Especificações

Depilaodor seguro e eficiente

O depilador SatinGirl conta com uma cabeça

depiladora compacta que corta os pelos com

muito cuidado deixando sua pele

incrivelmente macia e protegida.

Uso a seco ou molhado

O GirlShave pode ser usado tanto a seco

quanto no banho, para uma depilação ainda

mais confortável.

Formato ergonômico

Cabe perfeitamente em sua mão para um uso

fácil e prático.

Portátil

O depilador SatinGirl funciona com bateria

para que você possa levá-lo aonde quiser.

Tampa de proteção

A tampa de proteção protege a lâmina contra

danos.

Dois anos de garantia

O depilador SatinGirl vem com 2 anos de

garantia.

 

Dados técnicos

Material da lâmina: Níquel

Acessórios

Tampa de proteção

Recursos

Depilação com uso de bateria

Sistema de depilação seguro

Seco/molhado

Dois anos de garantia

Formato que cabe na mão

Portátil

Selo Verde da Philips

Produto Verde Philips, com EcoDesign

aprovado internacionalmente e com auditoria

KPMG. Os Produtos Verdes da Philips podem

reduzir custos, o consumo de energia e as

emissões de CO2. Como? Eles oferecem

melhorias ambientais significativas em uma

ou mais áreas Philips Verde — Eficiência

energética, Embalagens, Substâncias

perigosas, Peso, Reciclagem e descarte e

Confiabilidade durante o período de vida útil.

Obtenha mais informações sobre produtos

verdes
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