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Uma solução delicada para uma pele suave

durante muito tempo

Depilação a húmido, sistema calmante com gelo

O conjunto de depilação suave é uma forma delicada mas eficaz para remover

pêlos. Utilize a depiladora no duche ou no banho para remover facilmente os

pêlos pela raiz, sem puxar a pele. Em seguida, acalme a pele com a luva de gelo

refrescante para uma pele suave e maravilhosa.

Remoção de pêlos suave

Depilação a húmido para facilitar a remoção de pêlos pela raiz.

A luva de gelo refrescante acalma a pele, deixando-a suave e radiante

Solução para áreas sensíveis

Utilize para aparar, dar forma e remover pêlos de áreas sensíveis

Pele bela e suave

Depilação eficaz que puxa os pêlos pela raiz (0,5 mm)

Depilação cómoda

Velocidade 1 para depilação suave, velocidade 2 para o máximo desempenho

Até 30 minutos de depilação sem fios, carregamento rápido de 1 hora

Dispositivo totalmente lavável para uma maior higiene e limpeza fácil
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Destaques

Depilação no chuveiro ou na banheira

A depilação a húmido torna os pêlos mais

fáceis de remover. Discos de arranque

delicados que removem os pêlos pela raiz sem

puxar a pele. A depiladora também pode ser

utilizada a seco.

Luva de gelo refrescante

O gelo ajuda a fechar os poros e os folículos

depois da depilação e acalma a pele. A

utilização da luva de gelo refrescante depois

da depilação no chuveiro ou banho ajuda a

deixa a pele suave e radiante.

Pente e cabeça de corte

Utilize cabeça de corte para remover pêlos nas

áreas sensíveis. O pente apara os pêlos mais

compridos antes da depilação e também pode

ser utilizado para modelar a linha do biquíni.

Remoção do pêlo pela raiz

A depilação remove os pêlos pela raiz. Os

pêlos voltam a crescer mais finos e mais

lentamente. Os resultados duram até 4

semanas.

Dois níveis de velocidade

Esta depiladora tem duas regulações de

velocidade. Velocidade 1 para uma depilação

extra delicada e velocidade 2 para uma

depilação extra eficaz

Sem fios e recarregável

Até 30 minutos de depilação sem fios,

carregamento rápido de 1 hora.

Lavável

Enxagúe a depiladora em água corrente para

manter uma higiene perfeita.
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Especificações

Características

Depilação no chuveiro ou na banheira

Luva de gelo refrescante

Remoção do pêlo pela raiz

2 níveis de velocidade

Sem fios e recarregável

Lavável

2 anos de garantia

Acessórios

Cabeça de corte eléctrica: com pente aparador

Luva de gelo

Bolsa prática

Escova de limpeza

Dados técnicos

Número de pontos para prender: 20

Número de discos: 21

Movimentos de arranque/segundo -

velocidade 1: 666

Movimentos de arranque/segundo -

velocidade 2: 733

Voltagem: 3,6 V
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