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Grožio priežiūros rinkinys
Pasirūpinkite savo oda ir plaukais

Palepinkite save naudodami specialų grožio priežiūros rinkinį. Čia rasite epiliatorių su odos priežiūros sistema,

kad oda būtų aksominė, prabangų eksfoliavimo šepetėlį ir „Salon Essential“ plaukų džiovintuvą, kurio saugi

temperatūra nepadarys plaukams žalos.

Patogus epiliavimas

Švelnūs pešiojimo diskai pašalina plaukelius netempdami odos

Pašalina vos 0,5 mm ilgio plaukelius

Du greičio nustatymai užtikrina švelnų epiliavimą ir maksimalų efektyvumą

Plaunama epiliavimo galvutė ypatingai higienai ir paprastam valymui

Priedai

Prabangus eksfoliavimo šepetėlis, kad jūsų oda dar labiau švytėtų

Gaubtelis jautrioms sritims, skirtas bikini linijai ir pažastims

Patogus maišelis prietaisui laikyti

Puikiai sušukuoti plaukai

1 500 W švelni džiovinimo galia

Temperatūros nustatymas „ThermoProtect“

Integruotas antgalis – dar efektyvesnis džiovinimas

Sulankstoma rankena skirta lengvai transportuoti
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Ypatybės

Švelnūs pešiojimo diskai

Švelnūs šio epiliatoriaus pešiojimo diskai

pašalina net 0,5 mm ilgio plaukelius

netempdami odos.

Unikalūs epiliavimo diskai

Unikalūs epiliavimo diskai pašalina vos 0,5

mm ilgio plaukelius.

Du greičio nustatymai

Papildomi greičio nustatymai ploniems

plaukeliams ir sunkiai pasiekiamoms vietoms

Prabangus eksfoliavimo šepetėlis

Unikali „Philips“ konstrukcija su alergijos

nesukeliančiais šereliais, užtikrinančiais

optimalią higieną. Puikiai telpa rankoje.

Galėsite džiaugtis optimaliais rezultatais bet

kokiomis sąlygomis – galima naudoti ant

drėgnos ir sausos odos.

Jautrių vietų gaubtelis

Specialiai pritaikytas jautresnei odai. Gaubtelis

uždengia išorinius epiliatoriaus diskus, todėl

jautrios vietos epiliuojamos švelniau.

Patogus maišelis

Mažas maišelis – patogus prietaiso laikymas.

Plaunama epiliavimo galvutė

Šio epiliatoriaus galvutę galimą plauti. Ją

nuėmę galite išplauti po tekančiu vandeniu ir

taip pasirūpinti higiena

1 500 W švelni džiovintuvo galia

Šis 1 500 W plaukų džiovintuvas sukuria

optimalų oro srautą ir švelnią džiovinimo jėgą,

todėl kasdien džiaugsitės puikiais rezultatais.

„ThermoProtect“ temperatūra

„ThermoProtect“ temperatūra yra optimali

džiovinimo temperatūra ir suteikia plaukams

papildomą apsaugą nuo perkaitimo. Galingas

oro srautas nepakis, o geriausi rezultatai bus

pasiekti saugiai.

Efektyvus integruotas antgalis

Unikalus džiovintuvas – antgalis integruotas

aptakiame dizaine, todėl užtikrinamas

didžiausias džiovinimo efektyvumas.

Sulankstoma rankena

Šio plaukų džiovintuvo rankena sulankstoma,

todėl mažą ir kompaktišką plaukų džiovintuvą

galima lengvai supakuoti ir visada turėti su

savimi.
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Specifikacijos

Savybės

Plaukų džiovintuvas: 2 metų garantija, Šalto

oro funkcija, Sulankstoma rankena,

Pakabinimo kilpa, Sukamasis laidas

Epiliatorius: Švelnūs pešiojimo diskai,

Unikalūs epiliavimo diskai, 2 greičio

nustatymai, Naudojimas įjungus į el. tinklą,

Plaunama epiliavimo galvutė, 2 metų garantija

Priedai

Epiliatorius: Šepetėlis negyvos odos ląstelėms

pašalinti, Jautrių vietų gaubtelis, Patogus

maišelis

Techniniai duomenys (epiliatorius)

Plaukelių sugavimo vietų skaičius: 20

Diskų skaičius: 21

Traukimų per sek. 1 greitis: 666

Traukimų per sek. 2 greitis: 733

Įtampos adapteris: 13 V / 400 mA

Įtampos įrenginys: 3,6 V

Techniniai duomenys (plaukų džiovintuvas)

Spalva / apdaila: Balta - persikinė

Maitinimo laido ilgis: 1,5 m

Galingumas: 1500 W
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