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Η ιδανική λύση για απαλότητα που διαρκεί

Στεγνή αποτρίχωση με καταπραϋντικό πάγο

Το σετ ήπιας αποτρίχωσης αφαιρεί τις τρίχες απαλά και αποτελεσματικά. Χρησιμοποιήστε τη

συσκευή αποτρίχωσης στο ντους ή στο μπάνιο για να αφαιρέσετε εύκολα τις τρίχες από τη

ρίζα χωρίς να ταλαιπωρείτε το δέρμα σας. Στη συνέχεια, αγγίξτε το δέρμα σας με το

καταπραϋντικό γάντι πάγου για απαλότητα που διαρκεί.

Ήπια αποτρίχωση

Αποτρίχωση σε βρεγμένο δέρμα για πιο εύκολη αφαίρεση τριχών από τη ρίζα.

Το γάντι πάγου καταπραΰνει το δέρμα, αφήνοντας την επιδερμίδα απαλή και λαμπερή

Ιδανικό για ευαίσθητες περιοχές

Χρησιμοποιήστε τα εξαρτήματα για να τριμάρετε, να διαμορφώσετε και να αφαιρέσετε τρίχες από

ευαίσθητες περιοχές

Υπέροχα απαλή επιδερμίδα

Το σύστημα αποτελεσματικής αποτρίχωσης αφαιρεί τις τρίχες από τη ρίζα (0,5 χιλ.)

Άνετη αποτρίχωση

Ταχύτητα 1 για απαλή αποτρίχωση, ταχύτητα 2 για μέγιστη αποτελεσματικότητα

Έως και 30 λεπτά χρήση χωρίς καλώδιο, γρήγορη επαναφόρτιση σε 1 μόλις ώρα

Πλήρως πλενόμενη συσκευή για εξαιρετική υγιεινή και εύκολο καθάρισμα
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Χαρακτηριστικά

Για αποτρίχωση στο ντους ή το μπάνιο

Η αποτρίχωση σε νερό διευκολύνει την αφαίρεση

των τριχών. Οι δίσκοι με τσιμπίδες αφαιρούν τις

τρίχες από τη ρίζα, χωρίς να ταλαιπωρούν το δέρμα.

Η αποτριχωτική συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί

και σε στεγνό δέρμα.

Καταπραϋντικό γάντι πάγου

Ο πάγος βοηθάει να κλείσουν οι πόροι και οι

θύλακες μετά την αποτρίχωση και καταπραΰνει το

δέρμα. Με τη χρήση του καταπραϋντικού γαντιού

πάγου μετά την αποτρίχωση στο ντους ή στο

μπάνιο, το δέρμα σας είναι απαλό και λαμπερό.

Ξυριστική κεφαλή και χτένα

Χρησιμοποιείτε την ξυριστική κεφαλή για να

αφαιρέσετε τρίχες από ευαίσθητες περιοχές. Με τη

χτένα, τριμάρετε πιο μακριές τρίχες πριν από την

αποτρίχωση και χρησιμοποιήστε την για να δώσετε

σχήμα στη γραμμή του μπικίνι.

Αποτρίχωση από τη ρίζα

Η συσκευή αποτρίχωσης αφαιρεί τις τρίχες από τη

ρίζα. Οι τρίχες ξαναφυτρώνουν πιο αδύναμες και

πιο αργά. Αποτελέσματα που διαρκούν έως και 4

εβδομάδες.

Δύο ρυθμίσεις ταχύτητας

Η αποτριχωτική συσκευή διαθέτει δύο ρυθμίσεις

ταχύτητας: 1 για εξαιρετικά ήπια και 2 για εξαιρετικά

αποτελεσματική αποτρίχωση

Χωρίς καλώδιο και επαναφορτιζόμενη

Έως και 30 λεπτά χρήση χωρίς καλώδιο, γρήγορη

επαναφόρτιση σε 1 μόλις ώρα.

Πλήρως πλενόμενη

Ξεπλύνετε τη συσκευή αποτρίχωσης κάτω από

τρεχούμενο νερό για βέλτιστη υγιεινή και συντήρηση.
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Προδιαγραφές

Λειτουργίες

Για αποτρίχωση στο ντους ή το μπάνιο

Καταπραϋντικό γάντι πάγου

Αποτρίχωση από τη ρίζα

2 ρυθμίσεις ταχύτητας

Χωρίς καλώδιο και επαναφορτιζόμενη

Πλήρως πλενόμενη

Διετής εγγύηση

Αξεσουάρ

Ηλεκτρική ξυριστική κεφαλή: με χτένα τριμαρίσματος

Γάντι πάγου

Πρακτική θήκη

Βούρτσα καθαρισμού

Τεχνικά στοιχεία

Αριθμός πλεονεκτημάτων: 20

Αριθμός δίσκων: 21

Τραβήγματα/δευτερόλεπτο στην ταχύτητα 1: 666

Τραβήγματα/δευτερόλεπτο στην ταχύτητα 2: 733

Τάση: 3,6V
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