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Pro celé tělo

 

HP6550/00

Užijte si dlouhodobě hladkou pokožku ve všech

oblastech

3 řešení odstranění chloupků v různých oblastech

S epilátorem Satinelle se můžete těšit na rychlé odstranění chloupků na pokožce

nohou i rukou. Miniepilátor pak zajistí jemnou a přesnou epilaci třísel a podpaží.

Součástí jsou také pinzety pro odstranění chloupků na obličeji a tvarování obočí.

Jako dárek jsme pro vás připravili úložné pouzdro.

Dlouhotrvající hladkost

Efektivní odstranění kořínku chloupku

Řešení určené pro konkrétní oblast

Rychlá epilace nohou a rukou

Jemná epilace citlivých oblastí

Pinzeta vhodná pro odstranění chloupků

Snadné čištění

Včetně čisticího kartáčku a omyvatelné epilační hlavy.

Dárek

Úložná taška, limitovaná edice.



Epilátor, miniepilátor, pinzeta HP6550/00

Přednosti Specifikace

Efektivní odstranění kořínku chloupku

Naše epilátory jsou vybaveny přesnými kotouči

s jedinečným designem, které zachytí i ty

nejkratší chloupky (0,5 mm), tedy 4x kratší, než

dokáže zachytit vosk. Zajistí tak hladkou

pokožku po dobu až 4 týdnů.

Epilátor na nohy a ruce

Epilátor Satinelle má velkou hlavu pro rychlou

epilaci nohou a paží. Díky oblému tvaru vám

dokonale padne do ruky a odstraňování

chloupků bude zcela pohodlné.

Bezdrátový miniepilátor

Miniepilátor má úzkou hlavu navrženou

speciálně k zachycování chloupků v obtížně

dostupných oblastech bez tahání pokožky.

Maximální pohodlí je zajištěno díky provozu na

baterii.

Přesná pinzeta na obličej

Sada obsahuje také pinzetu, která je ideální

pro odstranění chloupků z obličeje (horní ret,

čelisti) nebo pro tvarování obočí.

Snadné čištění

Součástí balení je kartáč na čištění, kterým se

z kotoučů epilátoru odstraňují uvolněné

chloupky. Pro zajištění hygieny jsou hlavy

epilátoru omyvatelné.

BONUS: Taška, limitovaná edice

Hygienu zajistíte tím, že budete epilátory

skladovat v suchém, bezprašném prostředí.

Součástí sady je speciální úložné pouzdro

z limitované edice právě pro tento účel!

 

Funkce

Jemné pinzetové kotouče: Ano

Jedinečné epilační disky: Ano

Omyvatelná epilační hlava: Ano

Ergonomická rukojeť: Ano

2letá záruka: Ano

Příslušenství

Čisticí kartáček: Ano

Exkluzivní pouzdro: Ano

Technické údaje (epilátor)

Počet záchytných bodů: 20

Počet kotoučků: 21

Počet vytažení/sekunda rychlost 1: 600

Napěťový adaptér: 13 V/400 mA

Zařízení s napětím: 13 V

Technické údaje (miniepilátor)

Napětí: 3 V

Příkon: 5

Počet zachycení za minutu:: 32 000

Barva: Nachová dekorace, bílá

Frekvence: 50–60 Hz

Počet pinzet: 8

Baterie přesného epilátoru: 2 x AA

Otáček za minutu: 4 000
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