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Nutre, protege e alisa activamente com um só

produto

Perfeitamente alisado. Magnificamente nutrido.

O nosso novo alisador nutritivo patenteado dá-lhe tudo aquilo a que tem direito

– nutrição, protecção e desempenho de modelação premium. 80% das mulheres

sentem a transformação nutritiva*. O cabelo torna-se mais suave, mais brilhante**

e mantém-se forte.

Cuidado e protecção

Tecnologia ActiveRelease – cientificamente comprovada

O poder dos ingredientes naturais

Protecção térmica para que o cabelo permaneça forte

Substitua as coberturas todos os meses para obter os melhores resultados

Revestimento em cerâmica para um deslizar suave e prevenção de danos

Penteados maravilhosos

Cuidado extra e controlo com 3 regulações de temperatura

Até 200 °C para resultados perfeitos

Pode optar por modelar o seu cabelo com ou sem as coberturas

Fácil de utilizar

Aquecimento instantâneo em apenas 15 segundos

Botão de desencaixe fácil das coberturas na parte lateral do alisador

Cabo giratório para evitar fios enrolados

Arrumação segura do produto com tampa de protecção térmica
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Destaques

Tecnologia ActiveRelease

As coberturas para placas Nutri wonder da

Philips contam com tecnologia ActiveRelease,

uma inovação de ponta com 5 anos em

desenvolvimento. Cada cobertura da placa é

fabricada com uma mistura especial de

polímeros avançados e poderosos óleos

naturais com vitamina E. Os ingredientes são

mantidos no interior das coberturas das placas,

sendo libertados gradualmente apenas com o

poder do calor do alisador. O cabelo fica

nutrido com um acabamento radiante e suave

como caxemira*.

Ingredientes naturais

A Nutri wonder combina uma mistura leve de

ingredientes utilizados há séculos por

mulheres em todo o mundo. A fórmula foi

cuidadosamente elaborada para se adequar a

todos os tipos de cabelo. O ÓLEO DE

CAMÉLIA é uma excelente fonte de ómegas 3,

8 e 9. É utilizado tradicionalmente na

protecção contra a redução capilar. O ÓLEO DE

ARGÃO é uma mistura poderosa de vitaminas

E, F e de outros nutrientes essenciais. É

famoso pelas suas propriedades antioxidantes

e nutritivas. O ÓLEO DE

ABACATE é rico em vitaminas A, D e E e

proteínas. É reconhecido pelo seu efeito

nutritivo e hidrante no cabelo.

Protecção térmica

A Nutri wonder alisa com o máximo de

cuidado. As coberturas das placas que libertam

os óleos protegem o seu cabelo da exposição

directa ao calor para que permaneça forte.

Dispõem de superfícies lisas para minimizar a

fricção e respeitar a saúde do cabelo. Se as

coberturas das placas forem colocadas

correctamente, é apresentado o sinal "Care"

(Cuidar) no visor para indicar que o alisador

está pronto para nutrir, proteger e alisar o seu

cabelo.

Substitua as coberturas todos os meses

Cada conjunto de coberturas para as placas

dura um mês com uma utilização média de 10

sessões de alisamento. Quando o aroma floral

delicado e o design decorativo na parte

superior das placas desvanecerem, é hora de

as substituir.

Controlo de temperatura variável

A regulação de temperatura permite ajustar a

temperatura de modelação para se adequar ao

seu tipo de cabelo. Escolha uma temperatura

baixa para cabelo fino, média para cabelo

normal e elevada para cabelo grosso.

Até 200°C

A temperatura elevada permite-lhe alterar a

forma do seu cabelo e obter o estilo perfeito

que pretende.

Tempo de aquecimento de 15 seg.

Acabaram-se as longas esperas até o alisador

ficar pronto. A Nutri wonder aquece em apenas

15 segundos.

Alise com/sem as coberturas

Pode optar por modelar o seu cabelo com ou

sem as coberturas, graças às placas oscilantes

em cerâmica.

Placas em cerâmica

As placas suaves de revestimento cerâmico

evitam danos no cabelo durante a modelação

através de um deslizar suave.
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Especificações

Acessórios

Inclui 2 coberturas para placas GRATUITAS

Capa de protecção térmica flexível

Características

Regulações de calor/velocidade: 3

Revestimento das peças aquecidas: Cerâmica

Desligar automático: depois de 60 min.

Cabo giratório

Gancho de arrumação

Indicador de pronto a utilizar

Tecnologias de cuidado

Tecnologia ActiveRelease

Óleos naturais + vitamina E

Especificações técnicas

Temperatura de modelação: até 200 °C

Número de regulações de temperatura: 3

Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m

Tipo de aquecedor: Aquecimento de alto

desempenho

Tipo de controlo de temperatura: LCD digital

Tamanho das placas: 22,5 x 90 mm

Assistência

2 anos de garantia mundial

* *Testes externos realizados na Rússia em 2016 com 161

mulheres.

* **Em comparação com a utilização da Nutri wonder

sem as coberturas das placas. Testes externos

realizados na Rússia em 2016 com 161 mulheres.

* ***1 par de coberturas para placas foi concebido para

durar um 1 mês com uma utilização média do alisador

de 10 vezes por mês.
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