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Tehokasta epilointia hellävaraisesti
Hellävaraiset epilointilevyt ja viisi lisävarustetta

SatinSoft-epilaattorin hellävaraiset epilointilevyt ja ainutlaatuinen ihon venytin

suojaavat sekä kuivaa että märkää ihoa ja tekevät epiloinnista hellävaraisempaa.

Epilaattorissa on ajopään ja ohjauskamman lisäksi herkkien ihoalueiden suojus.

Hellävarainen ja tehokas

Hellävaraiset epilointilevyt poistavat ihokarvat ärsyttämättä ihoa.

Ihon venytin pitää ihon kireällä epiloinnin aikana

Nopea epilointi yli 700:lla pinsetin liikkeellä sekunnissa

Helppokäyttöinen

Johdoton

Valitse tarpeitasi vastaava nopeusasetus

Kuivaan ja märkään käyttöön suihkussa ja kuivissa tiloissa.

Helppo säilytys pussissa

Älykkäitä ratkaisuja

Herkkien ihoalueiden suojus herkälle iholle

Saat epilaattorista ladyshaverin yhdellä napsautuksella
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Kohokohdat

Hellävaraiset epilointilevyt

Tämän epilaattorin hellävaraiset epilointilevyt

poistavat jopa 0,5 mm:n ihokarvat ärsyttämättä

ihoa.

Johdoton

Jopa 30 minuuttia langatonta epilointia, nopea

tunnin lataus

2 nopeusasetusta

Erittäin hellävaraiseen epilointiin

nopeusasetus 1 ja erittäin tehokkaaseen

epilointiin nopeusasetus 2.

Ihon venytin

Tämä innovatiivinen toiminto pitää ihon

kireällä epiloinnin aikana, jolloin epilointipää

kulkee iholla kivuttomammin**

Herkkien ihoalueiden suojus

Epilaattorissa on herkkien ihoalueiden suojus.

Se sopii erityisesti herkälle iholle ja

hellävaraiseen epilointiin herkillä ihoalueilla.

Pussi

Mukana toimitettavassa pussissa säilytät

helposti epilaattoria ja sen kaikkia

lisävarusteita.

733 pinsetin liikettä sekunnissa

Tehokas epilointi yli 700:lla pinsetin liikkeellä

sekunnissa

Kuivaan ja märkään käyttöön

Laitteen käyttäminen on miellyttävää sekä

suihkussa että sohvalla katsoessasi televisiota.

Ajopää, jossa kampa

Irrotettava ajopää myötäilee bikinirajojen ja

kainaloiden muotoja ja ajaa karvat tarkasti.

Mukana myös ohjauskampa.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Ominaisuudet

2 nopeusasetusta

Lisätarvikkeet

Sähköinen ajopää: mukana ohjauskampa

Ihon venytin

Herkkien ihoalueiden suojus

Säilytyspussi

Puhdistusharja

Miellyttävää epilointia

Johdoton

Ihon venytin

Helppokäyttöinen

Kuivaan ja märkään käyttöön

Tekniset tiedot

Tarttumiskohtien määrä: 20

Levyjen määrä: 21

Vetoliikkeitä/sekunti nopeus 1: 666

Vetoliikkeitä/sekunti nopeus 2: 733

Jännite: 3,6 V
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