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O presente perfeito para o seu cabelo
SalonDry Control e CurlControl

Este SalonSet com um secador de cabelo e um modelador de caracóis é um

conjunto de oferta especial com acabamentos semelhantes em ambos os

produtos

Penteados maravilhosos

Secador: O jacto frio define o seu penteado

Secador: Professional de 2100 W para volume profissional perfeito

Secador: Resultados perfeitos com um bico fino

Modelador de caracóis: diâmetro de 25 mm para caracóis naturais

Modelador de caracóis: alta temperatura profissional de 200 °C para resultados

perfeitos

Menos danos para o cabelo

Secador: 6 selecções de calor/velocidade para flexibilidade total

Modelador de caracóis: revestimento cerâmico protector e distribuição uniforme de

calor

Fácil de utilizar

Secador: Cabo de alimentação com 1,8 m de comprimento

Modelador de caracóis: desactivação automática após 60 min.

Modelador de caracóis: ponta fria para uma utilização mais fácil e segura

Modelador de caracóis: roda do reóstato com 8 regulações de calor (130 a 200 °C)
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Destaques Especificações

Temperatura profissional de 200 °C

Esta temperatura elevada permite-lhe alterar o

seu penteado e dá-lhe o estilo perfeito que

deseja

Suave para o seu cabelo

Revestimento cerâmico protector assegura uma

distribuição uniforme do calor e menos danos

para um cabelo brilhante e macio.

Professional 2100W

Secador: Professional de 2100 W para volume

profissional perfeito

6 selecções de calor/velocidade

Secador: 6 selecções de calor/velocidade para

flexibilidade total

Bico concentrador fino

Resultados perfeitos e uma aparência cuidada

e brilhante com um bico concentrador fino para

uma modelação precisa.

Caracóis com aspecto natural

Com o diâmetro do modelador de 25 mm,

pode conseguir um penteado encaracolado

moderno, criando caracóis soltos com um

aspecto natural, como se estes tivessem

aparecido sozinhos.

 

Especificações técnicas

Potência: Secador 2100 W

Comprimento do cabo: 1,8 m

Cor/acabamento: Preto e rosa

Características

Jacto frio

Revestimento cerâmico

Cabo giratório

Argola de suspensão

Assistência

2 anos de garantia
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