
Epiliatorius, mini
epiliatorius, pincetai

Trio Smooth set.
Bonus edition

 

Visam kūnui

 

HP6550/00

Mėgaukitės ilgalaikiu odos švelnumu visose kūno

vietose
3 plaukų pašalinimo sprendimai skirtingoms kūno vietoms

„Satinelle“ epiliatoriumi greitai pašalinsite kojų ir rankų plaukus, o miniepiliatoriumi

saugiai pašalinsite plaukus pažastyse ar bikinio srityje. Veido plaukų ir antakių

korekcijai pridedamas pincetas. Dovanojame laikymo krepšelį.

Ilgai trunkantis švelnumas

Efektyviai pašalina plaukus nuo pat šaknų

Sprendimai kiekvienai kūno sričiai

Greitas epiliavimo sprendimas kojoms ir rankoms

Švelnaus epiliavimo sprendimas jautrioms vietoms

Pincetai veido plaukų ir antakių korekcijai

Lengva valyti

Pridedamas valymo šepetėlis ir plaunama epiliavimo galvutė.

Dovana

Riboto leidimo laikymo krepšelis.



Epiliatorius, mini epiliatorius, pincetai HP6550/00

Ypatybės Specifikacijos

Efektyviai pašalina plaukus nuo pat šaknų

Mūsų epiliatoriai turi unikalaus dizaino tikslius

diskus, kurie sugriebia net trumpiausius

plaukelius (0,5 mm), o tai yra net 4 kartus

trumpesni plaukeliai nei šalinant vašku. Oda

be plaukelių iki 4 savaičių.

Epiliatorius kojoms ir rankoms

Didelė „Satinelle“ epiliatoriaus galvutė leidžia

greitai epiliuoti kojas ir rankas. Suapvalinta

forma puikiai prisiderina prie rankų linijų, todėl

patogu šalinti plaukelius.

Belaidis miniepiliatorius

Speciali siaura miniepiliatoriaus galvutė

pašalina plaukelius sunkiai pasiekiamose

vietose netraukdama odos. Ilga baterijos

veikimo trukmė, kad būtų dar patogiau.

Tikslaus veido pinceto sprendimas

Komplekte esantys pincetai puikiai tinka šalinti

plaukelius nuo veido (viršutinė lūpa,

žandikaulio sritis) ar koreguoti antakius.

Lengva valyti

Pridedamas valymo šepetėlis, skirtas

plaukams pašalinti nuo epiliatoriaus diskų.

Plaunamos epiliavimo galvutės užtikrina

higieną.

DOVANA: riboto leidimo krepšelis

Siekiant užtikrinti higieniškumą, epiliatorius

reikia laikyti sausoje vietoje, kurioje nėra

dulkių. Komplekte yra specialus riboto leidimo

laikymo krepšelis specialiai šiam epiliatoriui!

 

Savybės

Švelnūs pešiojimo diskai

Unikalūs epiliavimo diskai

Plaunama epiliavimo galvutė

Ergonomiška rankenėlė

2 metų garantija

Priedai

Valymo šepetys

Išskirtinis krepšelis

Techniniai duomenys (epiliatorius)

Plaukelių sugavimo vietų skaičius: 20

Diskų skaičius: 21

Traukimų per sek. 1 greitis: 600

Įtampos adapteris: 13 V/400 mA

Įtampos įrenginys: 13 V

Techniniai duomenys (miniepiliatorius)

Įtampa: 3 V

Galingumas: 5

Rovimo judesių per minutę:: 32 000

Spalva: Dekoratyvinė purpurinė, balta

Dažnis: 50–60 Hz

Pincetų skaičius: 8

Tikslaus epiliatoriaus baterijos: 2x AA

Apsisukimai per minutę: 4000
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