
 

Tiesinimo žnyplės

 
Ypač plačios keraminės
plokštelės

Tiksliai valdoma 230 °C
temperatūra

Joninis kondicionavimas

Vibruojančios plokštės

 

HP8361/00 Nuostabus stilius, puiki priežiūra
„ProCare Keratin“ plaukų tiesinimo žnyplės

Išskirtinė plaukų priežiūra. Kurdami naujas šukuosenas, atskleiskite ir apsaugokite

natūralų savo plaukų spindesį kartu su pažangia keratino technologija.

Mažiau pažeidžiami plaukai

Švelniai vibruojančios plokštės užtikrins optimalią priežiūrą

Sveikesnis modeliavimas su automatiniu švelnesnės temperatūros nustatymu

Puikiai sušukuoti plaukai

230 °C profesionali aukšta šiluma leidžia pasiekti nuostabių rezultatų

Apsauginė keraminė danga su keratinu

Jonų kondensacija žvilgiems, glotniems plaukams.

Lengva naudoti

Parengties naudoti indikatorius

Skaitmeniniai nustatymai su reguliuojamu karščiu švelnesniems plaukams

Staigus įšilimas: naudoti galima po 30 sekundžių

Automatinis išjungimas po 60 min.

Lengva užrakto sistema skirta patogiai laikyti

Sukamasis laidas padės išvengti laidų susipynimo

Įeina: karščiui atsparus krepšelis



Tiesinimo žnyplės HP8361/00

Ypatybės Specifikacijos

Plaukų priežiūra

Apsauginė keraminė danga su keratinu –

geresnė jūsų plaukų priežiūra

Švelniai vibruojančios plokštės

Švelniai ir maloniai vibruojančios plokštės

tolygiai paskirsto plaukus ant plokščių, todėl

pasirūpinama kiekvienu plaukeliu.

Atnaujinkite šukuoseną

Automatinis sveikesnio modeliavimo

nustatymas. Šukuosena išliks visą dieną, o

plaukai išliks sveiki

Jonų kondicionavimas

Jonų kondensacija žvilgiems, glotniems

plaukams.

Skaitmeniniai nustatymai

Skaitmeniniai nustatymai su reguliuojama

temperatūra padės pasiekti puikių rezultatų

visų tipų plaukams

Greitas įšilimas

Tiesinimo žnyplės staigiai įšyla ir jas galima

naudoti po 30 sekundžių

Saugu naudoti

Kai kuriose plaukų tiesinimo ir garbanojimo

žnyplėse yra automatinio išsijungimo funkcija.

Ji padeda dirbti be rūpesčių – jei paliksite

prietaisą įjungtą, jis po 60 min. išsijungs

automatiškai.

Lengvas fiksavimas

Lengva užrakto sistema skirta patogiai laikyti

2,5 m laidas

Ilgiau išliekantys rezultatai, patobulintas

lankstumas ir paprastesnis naudojimas, todėl

prietaisą galite naudoti bet kur.

 

Techniniai duomenys

Kaitinimo laikas: 30 sek.

Maitinimo laido ilgis: 2,5 m

Maksimali temperatūra: 230 °C

Plaukų tipas

Galutinis rezultatas: Tiesūs

Plaukų storis: Tanki, Ploni

Plaukų ilgis: Ilgi, Vidutinė, Trumpi

Savybės

Rodmuo „paruoštas naudoti“

Sukamasis laidas

Keraminė danga

Techninė priežiūra

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje
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