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Terapi kilau untuk dapatkan

rambut lebih halus

Pelurus rambut Philips KeraShine dengan teknologi ion dan lapisan keratin ini

akan membantu Anda mendapatkan rambut indah dan gaya yang Anda inginkan

dalam waktu lebih singkat. Pelat ekstra besarnya didesain khusus untuk rambut

tebal atau panjang dan untuk meminimalkan kerusakan.

Rambut tertata indah

Pelat halus dan paparan panas lebih sedikit

Perawatan lebih dengan ion untuk rambut berkilau, bebas kusut

Pelat ekstra lebar untuk hasil yang lebih baik pada rambut tebal atau panjang

Merawat dan melindungi

Pelat keramik keratin untuk rambut lembut berkilau

Pemanasan tinggi profesional 210°C untuk hasil salon yang sempurna

Mudah digunakan

Waktu pemanasan cepat, siap digunakan dalam waktu 60 detik

Kabel 1,8 m untuk fleksibilitas maksimal

Kabel putar agar tidak kusut

Penguncian yang mudah untuk penyimpanan yang praktis
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Kelebihan Utama

SilkPro Care

Nikmati menata dan merawat rambut dengan

teknologi Philips SilkPro Care. Pelat yang

halus dengan suhu optimal terasa lembut di

rambut Anda, mengurangi gesekan sehingga

menghasilkan paparan panas lebih sedikit.

Untuk rambut lurus yang lembut dan berkilau.

Pelat keramik dengan kandungan keratin

Pelurus rambut ini memiliki pelat keramik yang

mengandung keratin untuk rambut lembut

berkilau terbaik.

Perawatan dengan 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 alami. Hasilnya,

rambut yang lurus dan bebas kusut dengan

kilau menawan.

Pelat lebar

Pelat pelurus rambut ekstra lebar ini didesain

secara khusus untuk rambut panjang dan tebal.

Pelat yang lebih lebar dapat meluruskan lebih

banyak rambut dalam satu kali pengerjaan dan

akan mengurangi waktu penataan.

Pemanasan tinggi profesional 210°C

Suhu tinggi ini memungkinkan Anda

mengubah bentuk rambut dan memberikan

tampilan sempurna seperti baru dari salon.

Cepat panas

Pelurus rambut ini memiliki waktu pemanasan

yang cepat, siap digunakan dalam waktu 60

detik

Kabel 1,8 m

Kabel 1,8 m untuk fleksibilitas maksimal

Kabel putar

Teknologi kabel putar yang praktis ini akan

memutar kabel sehingga tidak kusut.

Penguncian yang mudah

Penguncian yang mudah untuk penyimpanan

yang praktis
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Spesifikasi

Fitur

Lapisan keramik keratin

Perawatan dengan ion

Kabel putar

Kunci pelat

Kait penyimpanan

Spesifikasi teknis

Pelat Lebar: 47x75mm

Suhu penataan: 210°C

Waktu pemanasan: 60 dtk

Panjang kabel: 1,8 m

Voltase: Seluruh dunia volt

Layanan

Garansi 2 tahun di seluruh dunia
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