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Excelente solução para pele macia por mais

tempo

Pele lisinha por até 4 semanas.

O depilador SatinGirl é uma excelente forma de se livrar de pelos indesejados de

pernas e braços. Ele remove o pelo pela raiz, deixando sua pele macia por

semanas. Além disso, é compacto e fácil de carregar em viagens.

Pele macia por muito mais tempo

Depilador compacto que remove pelos do corpo pela raiz

Corta até os pelos mais curtos (0,5 mm)

Remove com segurança pelos da raiz

Os discos suaves funcionam como pinças para remover os pelos delicadamente

Remoção de pelos prática e confortável

Projetado para facilitar o manuseio e tornar confortável a remoção de pelos

Cabeça de depilação lavável para higiene extra e fácil limpeza

Escova de limpeza inclusa para limpeza rápida

O depilador SatinGirl vem com 2 anos de garantia



Depilador HP6419/05

Destaques Especificações

Depilador compacto e eficiente

O depilador Satin Girl conta com uma cabeça

ampla para que você possa remover facilmente

os pelos do corpo. Ele é compacto e seu

formato arredondado facilita o transporte para

qualquer lugar.

Remove pelos a partir de 0,5mm pela raiz

Nossos depiladores contam com exclusivos

discos precisos que removem suavemente até

os pelos mais curtos pela raiz. Isso significa

pelos 4 vezes mais curtos em comparação à

cera (0,5 mm) por até quatro semanas.

Discos rotativos confortáveis

O depilador conta com discos giratórios suaves

que funcionam como pinças e removem

suavemente pelos individuais pela raiz, sem

puxar a pele.

Formato que cabe na mão

O design arredondado do depilador cabe

perfeitamente em sua mão para garantir uma

remoção confortável dos pelos.

Cabeça de depilação lavável

O depilador tem uma cabeça lavável, que

pode ser removida e lavada em água corrente.

Escova de limpeza

Escova de limpeza pequena para remover os

pelos soltos dos discos de depilação

Dois anos de garantia

O depilador SatinGirl vem com 2 anos de

garantia.

 

Recursos

Discos rotativos confortáveis

1 ajuste de velocidade

Cabeça de depilação lavável

Formato que cabe na mão

Dois anos de garantia

Dados técnicos (Depilador)

Número de pontos de retirada: 20

Número de discos: 21

Pinçadas/segundo na velocidade 1: 600

Adaptador de voltagem: 13V

Tensão do dispositivo: 13 V / 400 mA

Acessórios

Escova de limpeza
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