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Švelnus būdas mėgautis ilgai išliekančia švelnia

oda

Epiliuokite drėgną odą, nuraminkite ją ledo gabalėliais

Švelnaus epiliavimo rinkinys yra švelnus, bet veiksmingas plaukų šalinimo būdas.

Naudokite epiliatorių duše arba vonioje ir lengvai šalinkite plaukelius nuo pat

šaknų netraukdami odos. Paskui nuraminkite odą vėsinimo pirštine, taip jūsų oda

taps nepaprastai švelni.

Švelnus plaukelių šalinimas

Epiliuokite drėgną odą, kad būtų lengviau pašalinti plaukelius nuo šaknų.

Vėsinimo pirštinė nuramina odą, todėl ji išlieka lygi ir spindinti

Sprendimas jautriai vietai

Naudodami kirptuvą suformuokite ir pašalinkite plaukelius jautriose kūno vietose

Nuostabi glotni oda

Efektyvi epiliavimo sistema išrauna plaukelius su šaknimis (0,5 mm)

Patogus epiliavimas

1 greitis skirtas švelniam epiliavimui, o 2 greitis užtikrina didžiausią efektyvumą

Iki 30 min. trunkanti epiliacija belaidžiu būdu, greitas 1 valandos įkrovimas

Visiškai plaunamas prietaisas ypatingai higienai ir lengvam valymui
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Ypatybės

Epiliuokite duše arba vonioje

Su vandeniu epiliuojamus plaukelius lengviau

pašalinti. Švelnūs pešiojimo diskai pašalina

plaukelius nuo pat šaknų netraukdami odos.

Epiliatorių galima naudoti ir be vandens.

Vėsinimo pirštinė

Po epiliacijos ledas uždaro poras ir folikulus,

nuramina odą. Naudojant vėsinimo pirštinę po

epiliacijos duše ar vonioje oda išliks lygi ir

spindinti.

Skutimo galvutė ir šukos

Skutimo galvutė pašalina plaukelius jautriose

kūno vietose. Šukos nukerpa ilgesnius

plaukelius ir paruošia juos epiliacijai arba gali

būti naudojamos formuojant bikinio liniją.

Plaukų šalinimas nuo pat šaknų

Epiliuojant plaukeliai pašalinami nuo šaknų.

Tokiu būdu pašalinti plaukeliai atauga silpnesi

ir daug lėčiau. Rezultatu galėsite mėgautis iki

4 savaičių.

Du greičio nustatymai

Šiame epiliatoriuje yra du greičio nustatymai.

Naudodami 1 greitį plaukelius pašalinsite itin

švelniai, o pasirinkę 2 greitį viską atliksite

greičiau

Belaidis ir įkraunamas

Iki 30 min. trunkanti epiliacija belaidžiu būdu,

greitas 1 valandos įkrovimas.

Visiškai plaunamas

Praskalaukite epiliatorių tekančiu vandeniu,

kad galėtumėte palaikyti ypatingą higieną ir

prižiūrėti.
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Specifikacijos

Savybės

Epiliuokite duše arba vonioje

Vėsinimo pirštinė

Plaukų šalinimas nuo pat šaknų

2 greičio nustatymai

Belaidis ir įkraunamas

Visiškai plaunamas

2 metų garantija

Priedai

Elektrinė skutimo galvutė: su kirpimo šukomis

Ledo pirštinė

Patogus maišelis

Valymo šepetys

Techniniai duomenys

Plaukelių sugavimo vietų skaičius: 20

Diskų skaičius: 21

Traukimų per sek. 1 greitis: 666

Traukimų per sek. 2 greitis: 733

Įtampa: 3,6 V
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