
 

Ribotos laidos
epiliavimo rinkinys

HP6540

Visada atrodykite tobulai!
Su epiliatoriumi šilko švelnumo kūno oda vos per keletą minučių

Mėgaukitės šilko švelnumo oda naudodami šį naują visam kūnui skirtą epiliavimo rinkinį. Visada atrodykite

tobulai naudodami greitą ir efektyvų epiliatorių, tikslų epiliatorių, skirtą švelnioms sritims, ir stilingą pincetą

antakiams prižiūrėti.

Ypatingi sprendimai ypatingoms kūno vietoms

Belaidis tikslus mini epiliatorius

Papildomi prabangūs pincetai su lempute ir veidrodžiu

Ilgai išliekanti lygi kojų oda

Efektyvi epiliavimo sistema išrauna plaukelius su šaknimis

Du greičio nustatymai užtikrina švelnų epiliavimą ir maksimalų efektyvumą

Patogu naudotis

Patogi laikyti, profiliuota ergonomiška rankenėlė

Ypatinga higiena ir paprastas valymas

Plaunama epiliavimo galvutė ypatingai higienai ir paprastam valymui

Skirtas jautrioms sritims

Preciziškai epiliuoja sunkiai prieinamose vietose
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Ypatybės Specifikacijos

Efektyvi epiliavimo sistema

Šiame epiliatoriuje įdiegta efektyvi epiliavimo

sistema, dėl kurios jūsų oda išlieka švelni ir be

plaukelių kelias savaites

Ergonomiška rankenėlė

Suapvalinta forma puikiai tinka rankoje ir

suteikia galimybę patogiai šalinti plaukus. Be

to, puikiai atrodo!

Du greičio nustatymai

Papildomi greičio nustatymai ploniems

plaukeliams ir sunkiai pasiekiamoms vietoms

Plaunama epiliavimo galvutė

Šio epiliatoriaus galvutę galima plauti, todėl ją

galite išplauti po tekančiu vandeniu ir taip

pasirūpinti higiena

Belaidis tikslus epiliatorius

Ypatingas sprendimas ypatingoms kūno

vietoms. Mažas, švelnus ir tikslus epiliatorius

idealiai tinka jautrioms vietoms ir keliaujant.

Išmanieji pincetai

Pincetai elegantiškame dėkle su integruota

lempute ir veidrodžiu idealiai tinka antakiams

 

Garantija

2 metai

Techniniai duomenys

Įtampa: 120–240 V

 

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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