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Modul delicat de a te bucura de o piele fină timp

îndelungat

Epilează umed, calmează cu gheaţă

Setul de epilare delicată reprezintă o modalitate blândă dar eficientă de a

îndepărta părul. Foloseşte epilatorul la duş sau la baie pentru a îndepărta firele de

păr de la rădăcină, fără a trage de piele. Apoi, calmează pielea cu mănuşa cu

gheaţă, pentru a obţine o piele catifelată şi frumoasă.

Îndepărtare delicată a părului

Epilează umed pentru îndepărtarea mai uşoară a părului de la rădăcină.

Mănuşa cu gheaţă pentru răcire calmează pielea, lăsând-o fină şi radiantă

Soluţie pentru zonele sensibile

Utilizează-l pt a tunde, contura şi îndepărta părul din zonele sensibile

Piele delicată şi frumoasă

Sistemul eficient de epilare smulge firul de păr de la rădăcină (0,5 mm)

Epilare comodă

Viteza 1 pentru epilare delicată, viteza 2 pentru eficienţă maximă

Până la 30 de minute de epilare fără fir, reîncărcare rapidă într-o oră

Dispozitiv complet lavabil pentru igienă suplimentară şi curăţare uşoară
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Repere

Epilează sub duş sau în baie

Epilarea în apă facilitează îndepărtarea firelor

de păr. Discurile de epilare delicată

îndepărtează firele de la rădăcină, fără a trage

pielea. Epilatorul poate fi utilizat şi în mediu

uscat.

Mănuşă cu gheaţă pentru răcire

Gheaţa ajută la închiderea porilor şi foliculilor

după epilare şi calmează pielea. Utilizează

mănuşa cu gheaţă calmantă după epilare la

duş sau în baie pentru a obţine o piele

catifelată şi radiantă.

Cap de radere şi pieptene

Utilizează capul de radere pentru a îndepărta

părul din zonele sensibile. Pieptenele tunde

firele mai lungi înainte de epilare şi poate fi

folosit şi pentru a da formă zonei inghinale.

Smulgerea părului din rădăcină

Epilarea îndepărtează părul de la rădăcină.

Firele de păr cresc la loc mai fine şi mai încet.

Rezultatele durează până la 4 săptămâni.

Două setări de viteză

Acest epilator dispune de două setări de viteză.

Viteza 1 pentru epilare extradelicată şi viteza 2

pentru epilare extraeficientă

Fără fir şi reîncărcabil

Până la 30 de minute de epilare fără fir,

reîncărcare rapidă într-o oră.

Complet lavabil

Clăteşte epilatorul sub jet de apă pentru

menţinerea unei igiene optime.
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Specificaţii

Caracteristici

Epilează sub duş sau în baie

Mănuşă cu gheaţă pentru răcire

Smulgerea părului din rădăcină

Setări pentru 2 viteze

Fără fir şi reîncărcabil

Complet lavabil

2 ani garanţie

Accesorii

Cap de radere electric: cu pieptene de tundere

Mănuşă de gheaţă

Husă comodă

Perie de curăţat

Date tehnice

Număr de puncte de prindere: 20

Număr de discuri: 21

Trageri/secundă la viteza 1: 666

Trageri/secundă la viteza 2: 733

Tensiune: 3,6 V
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