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Sileä muutamassa minuutissa,

tulos kestää monta viikkoa

SatinPerfectin leveä ajopää ja kuviolliset keraamiset levyt irrottavat entistä

enemmän ihokarvoja yhdellä vedolla. Haluatko, että sääresi pysyvät sileinä jopa

neljä viikkoa? Sileä muutamassa minuutissa, tulos kestää monta viikkoa!

Tehokas epilointi, pitkään kestävä sileys

Erittäin leveä pää irrottaa entistä enemmän ihokarvoja yhdellä vedolla

Tehokkaat levyt irrottavat ohuimmatkin ihokarvat

Aktiivinen ihokarvannostin nostaa ja irrottaa myös ihonmyötäiset ihokarvat

Kääntyvä optimisuojus takaa erinomaisen ihokosketuksen

Opti-light-valo paljastaa hienoimmatkin karvat

Miellyttävää epilointia

Värisevä hierontapalkki stimuloi ja rauhoittaa ihoa

Pestävä epilointipää takaa hygieenisyyden

Hellävaraisia ratkaisuja herkille ihoalueille

Aja, trimmaa ja muotoile erittäin tarkasti ja sileäksi
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Kohokohdat

Erittäin leveä pää

Erittäin leveä pää irrottaa entistä enemmän

ihokarvoja yhdellä vedolla, ja saat kestävän

sileän tuloksen muutamassa minuutissa

Hellävarainen järjestelmä

Kevyesti värisevä hierontapalkki stimuloi ja

rauhoittaa ihoa

Opti-light-valo

Sisäinen Opti-light-valo osoittaa ohuimmatkin

ihokarvat selvästi

Optimisuojus

Optimisuojuksen kääntyvä liike takaa

epilaattorin oikean kulman ja parhaan

mahdollisen tuloksen

Aja, trimmaa ja muotoile

Aja, trimmaa ja muotoile erittäin tarkasti ja

sileäksi

Ainutlaatuinen ihokarvannosto- ja

värinäjärjestelmä

Ainutlaatuinen ihokarvannosto- ja

värinäjärjestelmä nostaa ohuet ihokarvat

kevyen värinän avulla, mikä helpottaa niiden

irrottamista

Pestävä epilointipää

Epilaattorissa on pestävä epilointipää. Se

voidaan irrottaa ja puhdistaa juoksevan veden

alla.

Tehokkaat levyt

Kuviolliset, tehokkaat keraamiset levyt

irrottavat ohuimmatkin ihokarvat
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Tekniset tiedot

Nopea epilointi, kestävä tulos

Erittäin leveä pää: KYLLÄ

Kuviolliset keraamiset levyt: KYLLÄ

Aktiivinen ihokarvannostin: KYLLÄ

Opti-light-valo: KYLLÄ

Optimisuojus: KYLLÄ

Ihokarvan valmisteluosa: KYLLÄ

Vartalon muotoja seuraava epilointipää:

KYLLÄ

Paineensäätö: KYLLÄ

Miellyttävää epilointia

Hellävarainen järjestelmä: KYLLÄ

Kaksi nopeusasetusta: KYLLÄ

Kätevä ja hygieeninen

Pestävä epilointipää: KYLLÄ

Ylellinen säilytyspussi: KYLLÄ

Puhdistusharja: KYLLÄ

Ylelliset ratkaisut

Aja, trimmaa ja muotoile: KYLLÄ

Tekniset tiedot

Väri: Kirsikka

Tarttumiskohtien määrä: 32

Kierrosta minuutissa: 2550

Nyppäysten määrä minuutissa: 81 600

Verkkovirta - epilaattori: KYLLÄ

Jännite: 100 - 240 V

Teho: 16

Taajuus: 50–60 Hz
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