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Sileä iho pidempään
Hellävarainen, pehmeä ja rauhoittava

Epilointipakkauksen avulla karvanpoisto on tehokasta, helppoa ja hellävaraista.

Käytä epilaattoria suihkussa tai kylvyssä, jolloin karvat irtoavat juuriaan myöten

venyttämättä ihoa. Saat pitkäkestoisen sileän tuloksen hieromalla ihoa vielä

kevyesti jäähdytyshansikkaalla.

Hellävarainen karvanpoisto

Epilointi kosteissa tiloissa helpottaa ihokarvojen poistoa juurineen.

Jäähdytyshansikas rauhoittaa ihoa ja saa sen tuntumaan pehmeältä ja säteilevältä.

Ratkaisu herkille ihoalueille

Trimmaa, muotoile tai poista ihokarvoja herkiltä ihoalueilta.

Kaunis, sileä iho

Tehokas epilointi poistaa karvat juurineen

Kätevä epilointi

Nopeusasetus 1 hellävaraiseen ja nopeusasetus 2 erittäin tehokkaaseen epilointiin

Jopa 30 minuuttia langatonta epilointia, nopea tunnin lataus

Huippuhygieeninen laite on täysin pestävä ja helppo puhdistaa.
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Kohokohdat

Käytä suihkussa tai kylvyssä

Ihokarvat on helpompi poistaa, kun käytät

epilaattoria vedessä. Hellävaraiset

epilointilevyt poistavat ihokarvat juurineen

venyttämättä ihoa. Epilaattoria voi käyttää

myös kuivalla iholla.

Jäähdytyshansikas

Jäähdytys rauhoittaa ihoa ja auttaa sulkemaan

ihohuokoset ja ihokarvojen juuret epiloinnin

jälkeen. Käytä jäähdytyshansikasta suihkussa

tai kylvyssä epiloinnin jälkeen, niin iho tuntuu

pehmeältä ja säteilevältä.

Ajopää ja ohjauskampa

Ajopäällä voit poistaa karvoja herkiltä

ihoalueilta. Ohjauskammalla voit trimmata

pidempiä karvoja ennen epilointia sekä

trimmata bikinirajan.

Ihokarvojen poisto juurineen

Epilointi poistaa ihokarvat juurineen, jolloin ne

kasvavat takaisin hitaammin ja pehmeämpinä.

Tulokset kestävät jopa 4 viikkoa.

Kaksi nopeusasetusta

Epilaattorissa on kaksi nopeusasetusta. Erittäin

hellävaraiseen epilointiin nopeusasetus 1 ja

erittäin tehokkaaseen epilointiin nopeusasetus

2.

Langaton ja ladattava

Jopa 30 minuuttia langatonta epilointia, nopea

tunnin lataus.

Täysin pestävä

Voit huuhdella epilaattorin juoksevan veden

alla, jolloin se säilyy puhtaana ja

hygieenisenä.
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Tekniset tiedot

Ominaisuudet

Käytä suihkussa tai kylvyssä

Jäähdytyshansikas

Ihokarvojen poisto juurineen

2 nopeusasetusta

Langaton ja ladattava

Täysin pestävä

2 vuoden takuu

Lisätarvikkeet

Sähköinen ajopää: mukana ohjauskampa

Jäähdytyshansikas

Käytännöllinen pussi

Puhdistusharja

Tekniset tiedot

Tarttumiskohtien määrä: 20

Levyjen määrä: 21

Vetoliikkeitä/sekunti nopeus 1: 666

Vetoliikkeitä/sekunti nopeus 2: 733

Jännite: 3,6 V
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