Skonsam epilator med
kylande ishandske
Satinelle Soft

Hela kroppen

HP6553/00

Den skonsamma metoden för långvarigt slät hud
Epilera på våt hud och kyl med is
Den skonsamma epileringsuppsättningen gör hårborttagningen både skonsam
och eﬀektiv. Använd epilatorn i duschen eller i badet så kan du lätt ta bort
hårstråna från roten, utan att få med någon hud. Därefter kan du kyla huden med
den kalla ishandsken för vacker, slät hud.
Skonsam hårborttagning
Epilera på våt hud för lättare hårborttagning från roten.
Den kylande ishandsken lugnar huden och gör den len och strålande
Lösning för känsliga områden
Använd för att trimma, forma och att ta bort hår från känsliga områden
Vacker, len hud
Eﬀektiv epilering drar ut hårstråna med rötterna (0,5 mm)
Bekväm epilering
Hastighet 1 för skonsam epilering, hastighet 2 för maximala prestanda
Upp till 30 minuters sladdlös epilering, snabbladdning på 1 timme
Helt rengöringsbar enhet för bättre hygien och enkel rengöring
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Funktioner
Epilera i duschen eller i badet

Rakhuvud och kam

Två hastighetsinställningar

Epilering i vatten gör håret lättare att ta bort.
Skonsamma pincettskivor tar bort håret från
roten utan att dra i huden. Epilatorn går också
att använda vid torrakning.

Använd rakhuvudet för att ta bort hår från
känsliga områden. Du kan använda kammen
för att klippa längre hårstrån innan epilering
eller för att forma bikinilinjen.

Den här epilatorn har två
hastighetsinställningar. Hastighet 1 för extra
skonsam epilering och hastighet 2 för extra
eﬀektiv epilering

Kylande ishandske

Hårborttagning från roten

Sladdlös och uppladdningsbar

Is stänger porer och hårsäckar efter epilering
och lugnar därmed huden. När du använder
den kylande ishandsken efter epilering i
duschen eller badet får du len och strålande
hud.

Epilering tar bort håret från roten. Håret växer
tillbaka ﬁnare och mer långsamt. Resultatet
varar upp till 4 veckor.

Upp till 30 minuters sladdlös epilering,
snabbladdning på 1 timme.
Tvättbar

Skölj epilatorn under rinnande vatten för bästa
hygieniska underhåll.
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Speciﬁkationer
Funktioner
Epilera i duschen eller i badet
Kylande ishandske
Hårborttagning från roten
2 hastighetsinställningar
Sladdlös och uppladdningsbar
Tvättbar
2 års garanti

Tillbehör
Elektriskt rakhuvud: med trimkam
Kylande handske
Praktiskt fodral
Rengöringsborste
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Tekniska data
Antal uppfångningspunkter: 20
Antal skivor: 21
Antal utdragningar/sekund hastighet 1: 666
Antal utdragningar/sekund hastighet 2: 733
Spänning: 3,6 V

