
Епилатор, мини

епилатор, пинсета

Trio Smooth set. Bonus

edition

 

Цяло тяло

 

HP6550/00

Наслаждавайте се на дълготрайно гладка кожа на

цялото тяло.

3 решения за обезкосмяване на различни части на тялото

Наслаждавайте се на бързо обезкосмяване по краката и ръцете с епилатора Satinelle и

деликатна, прецизна епилация на подмишниците и бикини зоната с мини епилатора.

Включена е и пинсета за корекции по лицето и веждите. С приложена подаръчна торбичка

за съхранение.

Дълготрайна гладкост

Ефикасно обезкосмяване от корен

Отделно решение според частта на тялото

Бързо решение за епилиране на крака и ръце

Деликатно решение за епилиране на чувствителни области

Подходящи пинсети за корекции по лицето и веждите

Лесно почистване

С приложена четка за почистване и миеща се глава за епилиране.

Подаръчен продукт

Чантичка за съхранение в лимитирано издание.



Епилатор, мини епилатор, пинсета HP6550/00

Акценти Спецификации

Ефикасно обезкосмяване от корен

Епилаторите ни имат уникално проектирани

прецизни дискове, които улавят дори най-късите

косъмчета (0,5 мм). Това са 4 пъти по-къси

косъмчета, отколкото при кола маска, за до 4 седмици

кожа без окосмяване.

Епилатор за крака и ръце

Епилаторът Satinelle има голяма глава за бърза

епилация на крака и ръце. Закръглената му форма

приляга идеално в ръката ви за комфортно

обезкосмяване.

Безжичен мини епилатор

Мини епилаторът има тясна глава, специално

проектирана да улавя космите в трудно достъпни

области, без да дърпа кожата. Работи на батерия за

максимално удобство.

Прецизно решение с пинсета за лице

В комплекта е включена пинсета, идеална за

премахване на косъмчета по лицето (горна устна,

челюсти) или за оформяне на веждите.

Лесно почистване

Приложена е четка за почистване, с която се

премахват свободните косъмчета от епилиращите

дискове. Миещите се епилиращи глави осигуряват

добра хигиена.

БОНУС: чантичка в лимитирано издание

Съхраняването на епилаторите на сухо място без

прах ги поддържа хигиенични. Комплектът включва

специална чантичка за съхранение в лимитирано

издание точно за това!

 

Характеристики

Нежни епилиращи дискове

Уникални епилиращи дискове

Миеща се епилираща глава

Ергономично захващане

2 години гаранция

Аксесоари

Четка за почистване

Ексклузивна торбичка

Технически характеристики (епилатор)

Брой точки за захващане: 20

Брой дискове: 21

Издърпващи движения/сек., скорост 1: 600

Напрежение – адаптер: 13 V/400 mA

Напрежение за захранване на устройството: 13 V

Технически характеристики (мини епилатор)

Напрежение: 3 V

Мощност: 5

Брой захващания в минута:: 32,000

Цвят: Лилава декорация, бяло

Честота: 50-60 Hz

Брой пинсети: 8

Батерии на прецизния епилатор:

2 бр. AA

Обороти в минута: 4000
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