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Terapi kilau untuk rambut

sehalus sutra

Pengering rambut 1200W ini dilengkapi dengan setelan ThermoProtect dan

lapisan Keratin untuk memastikan perawatan maksimal selama Anda

mengeringkan rambut. Teknologi ion memastikan berkurangnya rambut kusut dan

memberikan hasil berkilau nan indah yang Anda dambakan.

Rambut tertata indah

Pengeringan halus 1200 W untuk hasil yang indah

Tiga setelan fleksibel agar lebih mudah dikontrol

Lebih Ramah Pada Rambut

ThermoProtect

Setelan udara dingin untuk pengeringan halus

Jaga rambut Anda dengan lapisan keramik dengan kandungan keratin

Perawatan dengan ion agar rambut kemilau, bebas kusut

Mudah digunakan

Pegangan yang dapat dilipat memudahkan dibawa

Nozel terpadu agar pengeringan lebih efisien

Kait untuk penyimpanan mudah agar praktis disimpan
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Kelebihan Utama

1.200 W

Pengering rambut 1200W ini menghadirkan

hembusan udara dengan tingkat optimal dan

daya pengering yang lembut untuk hasil indah

setiap hari.

Pengkondisian ion

Beri perawatan ekstra untuk rambut Anda

dengan perawatan ion. Ion negatif yang

dimuat akan menghilangkan statis, merawat

rambut, dan melembutkan kutikula rambut

untuk meningkatkan kilau dan cahaya rambut.

Hasilnya, rambut yang lurus dan bebas kusut

dengan kilau yang indah.

ThermoProtect

Dengan perlindungan yang terpasang untuk

rambut Anda, ThermoProtect mempertahankan

suhu yang secara konstan merawat rambut. Ini

memungkinkan Anda mengeringkan rambut

dengan cepat tanpa membuatnya terlalu

kering, menjaga tingkat kelembapan alami

rambut Anda untuk tampilan rambut yang

berkilau dan sehat.

Lapisan Keratin Keramik

Nozel keramik dengan kandungan keratin

memberikan lapisan perlindungan ekstra.

Keratin membantu rambut Anda

mempertahankan kekuatan dan kilau

alaminya.

Tiga setelan fleksibel

Kecepatan dan panas yang diperlukan bisa

diatur untuk menciptakan hasil akhir yang

sempurna. Tiga pengaturan fleksibel

memastikan penataan yang akurat dan khusus.

Setelan udara dingin

Setelan udara dingin adalah setelan dengan

panas rendah yang mengeringkan rambut

secara lembut untuk mengurangi kerusakan.

Fungsi ini cocok untuk semua jenis rambut,

tetapi khususnya untuk rambut tipis, kering,

atau rusak. Setelannya tepat untuk musim

panas!

Kait untuk penyimpanan mudah

Pengait karet terletak di ujung pegangan dan

memberikan opsi penyimpanan lain, secara

khusus nyaman untuk penggunaan di rumah

atau ketika menginap di hotel.

Pegangan yang dapat dilipat

Pengering rambut ini memiliki kelebihan

gagang yang bisa dilipat. Hasilnya, pengering

rambut kecil dan ringkas yang mudah

diletakkan di tempat terkecil sekalipun dan

Anda bisa membawanya ke mana saja.

Nozel terpadu efisien

Sebuah pengering unik dengan nozel yang

terintegrasi membentuk desain yang lebih

efisien - untuk efisiensi pengeringan

maksimum.
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Spesifikasi

Spesifikasi teknis

Watt: 1200 W

Panjang kabel: 1.5 m

Setelan ThermoProtect

Fitur

Pegangan yang dapat dilipat

Bidikan keren

Pengaturan: 3 setelan panas/kecepatan

Lubang gantungan

Pengkondisian ion

Layanan

Garansi 2-tahun
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