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ispakke

Satinelle Soft

 

Til hele kroppen

 

HP6553/00

Den blide vej til glat hud i lang tid
Vådepilering og lindring med is

Det blide epileringssæt er en skånsom men effektiv måde at fjerne hår på. Brug

epilatoren i badet for nemt at fjerne hår ved roden uden at trække i huden. Brug

derefter den kølende ishandske til lindring for smuk og glat hud i lang tid.

Nænsom hårfjerning

Vådepilering for nemmere hårfjerning ved roden.

Kølende ishandske er blid mod huden, så den efterlades glat og smuk

Løsning til følsomme områder

Brug til at trimme, forme og fjerne hår fra følsomme områder

Smuk, glat hud

Effektiv epilering, der trækker hårene ud ved roden (0,5 mm)

Praktisk epilering

Hastighed 1 til blid epilering, hastighed 2 til optimale resultater

Op til 30 minutters trådløs epilering, hurtig 1-times genopladning

Vaskbar enhed for ekstra hygiejne og nem rengøring



Epilator, skærhoved, ispakke HP6553/00

Vigtigste nyheder

Epiler i badet

Epilering i vand gør det nemmere at fjerne hår.

Blide pincetskiver fjerner hår ved roden uden at

trække i huden. Epilatoren kan også bruges til

tør epilering.

Kølende ishandske

Is hjælper med at lukke porerne og folliklerne

efter epilering og er blid mod huden. Brug af

den kølende ishandske efter epilering i badet

hjælper dig med at efterlade huden glat og

smuk.

Skærhoved og kam

Brug skær til at fjerne hår fra følsomme

områder. Kam trimmer de længste hår inden

epilering, og kan også bruges til at forme

bikinilinjen.

Fjernelse af hår ved roden

Epilering fjerner hår ved roden. Hår vokser ud

igen finere og langsommere. Resultatet holder

i op til 4 uger.

To hastighedsindstillinger

Epilatoren har to hastighedsindstillinger.

Hastighed 1 for ekstra nænsom epilering og

hastighed 2 til ekstra effektiv epilering

Ledningsfri og genopladelig

Op til 30 minutters trådløs epilering, hurtig 1-

times genopladning.

Vaskbar

Skyl epilatoren under rindende vand for at sikre

optimal hygiejnevedligeholdelse.
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Specifikationer

Funktioner

Epiler i badet

Kølende ishandske

Fjernelse af hår ved roden

2 hastighedsindstillinger

Ledningsfri og genopladelig

Vaskbar

2 års reklamationsret

Tilbehør

Elektrisk skær: med trimmerkam

Ishandske

Praktisk etui

Rensebørste

Tekniske data

Antal udtrækningspunkter: 20

Antal pincetskiver: 21

Udtrækninger/sekund ved hastighed 1: 666

Udtrækninger/sekund ved hastighed 2: 733

Spænding: 3,6 V
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