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Den behagelige måten å få myk hud på som

varer lenge

Epilerer vått, roer ned med is

Med det skånsomme epileringssettet kan du fjerne hårene behagelig, og effektivt.

Du kan bruke epilatoren i dusjen eller i badekaret og enkelt fjerne hårene ved

roten, uten at det går utover huden. Deretter kan du lindre huden med den kjølige

ishansken som gir vakker og glatt hud.

Skånsom hårfjerning

Du kan epilere vått for enklere enklere hårfjerning fra røttene.

Kjølende ishanske roer ned huden, og gjør den myk og strålende

Løsning for sensitive områder

Brukes til å trimme, forme og fjerne hårene fra sensitive områder

Vakker, glatt hud

Effektiv epilering trekker hårene ut med roten (0,5 mm)

Praktisk epilering

Hastighet 1 for skånsom epilering og hastighet 2 for maksimal ytelse

Opptil 30 minutters trådløs epilering, rask opplading på én time

Alt på enheten kan vaskes for ekstra renslighet og enkel rengjøring
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Høydepunkter

Epilere i dusjen eller i badekaret

Epilering i vann gjør at hårene blir enklere å

fjerne. Skånsomme pinsettplater fjerner hår fra

roten uten at det går utover huden. Epilatoren

kan også brukes uten vann.

Kjølende ishanske

Is bidrar til å lukke porene og hårsekkene etter

epilering, og beroliger huden. Bruk av den

avkjølende ishansken etter epilering i dusjen

eller badekaret bidrar til å gjøre huden myk og

strålende.

Skjærehode og kam

Du kan bruke skjærehodet til å fjerne hår fra

sensitive områder. Kammen trimmer lengre hår

før epilering og kan også brukes til å forme

bikinilinjen.

Hårfjerning med roten

Epilering fjerner hårene fra røttene. Hårene

vokser tilbake finere og saktere. Resultatene

varer opptil fire uker.

To hastighetsinnstillinger

Epilatoren har to hastighetsinnstillinger.

Hastighet 1 for ekstra skånsom epilering og

hastighet 2 for ekstra effektiv epilering

Trådløs og oppladbar

Opptil 30 minutters trådløs epilering, rask

opplading på én time.

Alt kan vaskes

Skyll epilatoren under rennende vann for

optimalt vedlikehold av renslighet.

 



Epilator, skjærehode, ispakning HP6553/00

Spesifikasjoner

Funksjoner

Epilere i dusjen eller i badekaret

Kjølende ishanske

Hårfjerning med roten

To hastighetsinnstillinger

Trådløs og oppladbar

Alt kan vaskes

To års garanti

Tilbehør

Elektrisk skjærehode: med trimmekam

Ishanske

Praktisk etui

Rengjøringsbørste

Tekniske data

Antall bærepunkter: 20

Antall pinsetter: 21

Trekk/sek hastighet 1: 666

Trekk/sek hastighet 2: 733

Spenning: 3,6 V
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