
Συσκευή αποτρίχωσης

Satinelle Ice Premium

  Ασύρματο

Με κουμπωτή παγοκύστη

και ξυριστική κεφαλή

 

HP6517/00

Εξαιρετικά απαλή, εξαιρετικά γρήγορη
Αποτριχωτική συσκευή με ενσωματωμένη παγοκύστη και σύστημα

ενεργού μασάζ

Οι κεραμικοί δίσκοι αφαιρούν την τρίχα από τη ρίζα, εξασφαλίζοντας έτσι μεταξένια

απαλότητα. Η κουμπωτή παγοκύστη αξιοποιεί τις καταπραϋντικές ιδιότητες του πάγου για

να δροσίσει & να ανακουφίσει το δέρμα σας κατά την αποτρίχωση.

Εξαιρετικά απαλή αποτρίχωση

Έξτρα παγοκύστη με σπαστή κεφαλή

Έξτρα άνεση

Ενισχυμένο μασάζ (τεχνολογία sonic) με aloë vera

Πιάνει ακόμα και τις πιο κοντές τρίχες

Καμπυλοειδής κεφαλή αποτρίχωσης

Αποτρίχωση χωρίς καλώδιο, παντού

Επαναφορτιζόμενη

Εύκολος καθαρισμός

Κεφαλή αποτρίχωσης που πλένεται για εξαιρετική υγιεινή και εύκολο καθάρισμα



Συσκευή αποτρίχωσης HP6517/00

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Έξτρα παγοκύστη

Η πατενταρισμένη παγοκύστη καταπραΰνει το δέρμα

και μειώνει τη δυσάρεστη αίσθηση που δημιουργεί η

αποτρίχωση. Η σπαστή κεφαλή ακολουθεί τις

καμπύλες του σώματός σας για βέλτιστη ψύξη και

μείωση του πόνου.

Ενισχυμένο μασάζ (τεχνολογία sonic) με aloë vera

Τονώνει απαλά το δέρμα, μειώνοντας στο ελάχιστο

την αίσθηση του τραβήγματος και κάνοντας την όλη

διαδικασία της αποτρίχωσης πιο άνετη.

Καμπυλοειδής κεφαλή αποτρίχωσης

Πιάνει ακόμα και τρίχες μόλις μισού χιλιοστού, και

έτσι δε χρειάζεται να περιμένετε έως ότου

αναπτυχθεί πλήρως η τρίχα για την επόμενη

αποτρίχωση.

Επαναφορτιζόμενη

Η συσκευή αποτρίχωσης είναι επαναφορτιζόμενη,

επιτρέποντας τη χρήση χωρίς καλώδιο ώστε να

μπορείτε να κάνετε αποτρίχωση παντού.

Κεφαλή αποτρίχωσης που πλένεται

Κεφαλή αποτρίχωσης που πλένεται για εξαιρετική

υγιεινή και εύκολο καθάρισμα

Μοναδικό κεραμικό σύστημα

20% γρηγορότερο και αποτελεσματικότερο.

 

Αξεσουάρ

Πρόσθετη ξυριστική κεφαλή: για απαλό ξύρισμα

Έξτρα ειδικό κάλυμμα για ευαίσθητες περιοχές: για

ευαίσθητες περιοχές του σώματος

Μονωτική θήκη: για άνετο χειρισμό

Γάντι απολέπισης: Λιγότερες τρίχες που

μεγαλώνουν προς τα μέσα

Πολυτελής θήκη αποθήκευσης: για φύλαξη και

προστασία
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