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Säilytä hiusten luonnollinen kosteus
Terveet ja kiiltävät hiukset!

Muotoile hiuksia vahingoittamatta niitä! Moisture Protect -suoristimessa on

sisäänrakennettu tunnistin, joka mittaa hiusten kosteuden peräti 30 kertaa

sekunnissa ja muuntaa lämpötilaa jatkuvasti, jotta se ei vahingoittaisi hiuksia.

Innovatiivinen toiminto säilyttää hiusten luonnollisen kosteuden muotoilun aikana.

MoistureProtect-tekniikka

Täydellinen suoja hiusten kosteustasapainolle innovatiivisen tunnistimen avulla

Upeasti muotoiltu kampaus

Hoitava ionitoiminto tekee hiuksista kiiltävät ja sileät

Helppokäyttöinen

Lämpenee nopeasti 15 sekunnissa

Tehokas, nopea ja hellävarainen lämmitin

3 digitaalista lämpötila-asetusta

Hoitava tekniikka

Hiuksiin kohdistuu vähemmän puristusta ja katkeilun riski vähenee

Innovatiivinen tunnistin valitsee parhaan lämpötilan
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Kohokohdat

MoistureProtect-tekniikka

Tunnistin analysoi hiuksiasi 30 kertaa

sekunnissa ja säilyttää hiustesi luonnollisen

kosteuden muuntamalla lämpötilan sopivaksi.

Hoitava ionitoiminto tekee hiuksista kiiltävät

ja sileät

Negatiivisesti varautuneet ionit lisäävät

hiusten kiiltoa poistamalla sähköisyyttä,

hoitamalla hiusta ja silottamalla hiussuomuja.

Tuloksena on upean kiiltävät, pehmeät ja sileät

hiukset.

Joustavat keraamiset levyt

Joustavat levyt liikkuvat hiuksiin kohdistuvan

paineen mukaan ja vähentävät näin

hiusjuurten vahingoittumista ja hiusten

katkeilua.

MoistureProtect-tunnistin

MoistureProtect-tunnistin säätää

suoristinlevyjen lämpötilan hiuslaadullesi

sopivaksi ja suojaa hiuksiasi

ylikuumenemiselta.

Tehokas lämmitin

Tämä suoristin toimii luotettavan tasaisella

lämmöllä ja takaa yhtenäisen tuloksen.

Tehokkaan lämmittimen ansiosta voit suoristaa

hiuksesi hellävaraisesti – lopputuloksesta

tinkimättä. Hiusten muotoilu on myös

nopeampaa, koska saat hiuksesi suoriksi

vähemmällä käsittelyllä.

Lämpenee 15 sekunnissa

Tehokas lämmitin kuumenee nopeasti vain 15

sekunnissa.

Lämpötilan säätö

Tunnistin valitsee hiuslaadullesi sopivimman

suoristuslämpötilan 3 lämpötila-asetuksesta

(200/175/150 °C).
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Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Johdon pituus: 2,0 m

Kuumenemisaika: 15 s

Enimmäislämpötila: 200 °C

Lämmitintyyppi: Tehokas lämmitin

Jännite: 110–240 V

Hoitavat tekniikat

MoistureProtect-tekniikka

Joustavat keraamiset levyt

Ionisoiva

Ominaisuudet

Keraaminen pinnoite: KYLLÄ

Automaattinen virrankatkaisu: 60 minuutin

kuluttua

Pyörivä johto

Piilotettu näyttö: KYLLÄ

Huolto

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Lisätarvikkeet

Pussi: KYLLÄ
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