
Епилатор, бръснеща глава,

охлаждаща система

Satinelle Soft

 

Цяло тяло

 

HP6553/00

Нежният начин да се наслаждавате на дълготрайно

гладка кожа

Епилиране на мокро, успокояване с лед

Комплектът за нежна епилация е щадящ, но ефективен начин за премахване на косми.

Използвайте епилатора под душа или във ваната за лесно премахване на косъмчетата от

корена, без да опъвате кожата. След това успокойте кожата с охлаждащата ледена

ръкавица за красива и гладка кожа.

Нежно обезкосмяване

Епилирайте на мокро за по-лесно премахване на косъмчетата от корена.

Охлаждащата ледена ръкавица успокоява кожата, като я оставя гладка и сияйна

Решение за чувствителни зони

Използвайте за подрязване, оформяне и премахване на косъмчета от чувствителни зони

Прекрасна гладка кожа

Ефикасната епилация изскубва косъмчетата от корен (0,5 мм)

Удобно епилиране

Скорост 1 за нежна епилация, скорост 2 за максимална ефективност

До 30 минути безкабелна епилация, бързо зареждане за 1 час

Изцяло миещ се уред за по-добра хигиена и лесно почистване



Епилатор, бръснеща глава, охлаждаща система HP6553/00

Акценти

Епилиране под душа или във ваната

Епилирането във вода улеснява премахването на

космите. Нежните епилиращи дискове премахват

косъмчетата от корен без да опъват кожата.

Епилаторът може да се използва и на сухо.

Охлаждаща ледена ръкавица

Ледът помага за затварянето на порите и

фоликулите след епилация и успокоява кожата.

Използването на охлаждащата ледена ръкавица след

епилиране под душа или във ваната помага кожата ви

да остане гладка и сияйна.

Бръснеща глава и гребен

Използвайте бръснещата глава за премахване на

косъмчета от чувствителните области. Гребенът

подрязва по-дългите косъмчета преди епилацията и

може също да се използва за оформяне на бикини

линията.

Обезкосмяване от корен

Епилацията премахва косъмчетата от корена.

Косъмчетата израстват отново по-фини и по-бавно.

Резултатите траят до 4 седмици.

Две скорости

Този епилатор е с две настройки за скорост. Скорост

1 за много нежна епилация и скорост 2 за много

ефективна епилация

Безкабелен и акумулаторен

До 30 минути безкабелна епилация, бързо зареждане

за 1 час.

Може да се мие изцяло

Изплаквайте епилатора под течаща вода за

поддържане на оптимална хигиена.
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Спецификации

Характеристики

Епилиране под душа или във ваната

Охлаждаща ледена ръкавица

Обезкосмяване от корен

2 настройки за скорост

Безкабелен и акумулаторен

Може да се мие изцяло

2 години гаранция

Аксесоари

Електрическа бръснеща глава: с гребен за

подрязване

Ледена ръкавица

Удобен калъф

Четка за почистване

Технически данни

Брой точки за захващане: 20

Брой дискове: 21

Издърпващи движения/сек., скорост 1: 666

Издърпващи движения/сек., скорост 2: 733

Напрежение: 3,6V
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