
 

Ohrievaná stylingová kulma
na vlasy KeraShine Care

 
Care Edition

Ionic

45 mm valec

Keratínová keramická vrstva

 

HP8632/00

Šetrné tvarovanie pre jemné, hladké vlny a objem
s keramickými platňami napustenými keratínom

Nástroj na tvarovanie účesu KeraShine Ionic od spoločnosti Philips umožňuje jednoduché vytváranie jemných

vĺn a súčasne sa stará o zdravie vašich vlasov. Zohriaty 45 mm valec s keratínovým povrchom zabezpečí

dlhotrvajúci výsledok a zaťahovateľné štetiny zaručujú bezpečné používanie.

Jednoduché používanie

Zaťahovateľné štetiny na bezpečné uvoľnenie vlasov

Lesk a zdravý vzhľad

Starostlivosť pomocou iónov pre lesklý a hl. účes bez strapat.

Nádherné vlasy

45 mm vyhrievaný valec na vytvorenie jemných vĺn

Dlhotrvajúce výsledky pre váš typ vlasov

2 nastavenia teploty na tvarovanie účesu v závislosti od typu vlasov

Menšie poškodenie vlasov

Ochranná keramická vrstva so zapusteným keratínom



Ohrievaná stylingová kulma na vlasy KeraShine Care HP8632/00

Hlavné prvky Technické údaje

Zaťahovateľné štetiny

Jedinečné zaťahovateľné štetiny zabezpečujú

jednoduché a bezpečné používanie: stačí

omotať vlasy okolo kefy, otočiť chladnú špičku

a štetiny sa zasunú. Táto jedinečná funkcia

zaisťuje bezpečné uvoľnenie vlasov a udržuje

dokonalý tvar kučier.

Starostlivosť pomocou iónov

Starostlivosť pomocou iónov pre lesklý a hl.

účes bez strapat.

2 nastavenia teploty tvarovania účesu

Vyberte si z 2 nastavení teploty na tvarovanie

účesu – 160 °C a 190 °C, aby ste dosiahli

dlhotrvajúci výsledok a súčasne minimalizovali

riziko poškodenia svojich vlasov.

45 mm vyhrievaný valec

45 mm vyhrievaný valec na vytvorenie

jemných a prirodzených vĺn

Starostlivosť o vaše vlasy

Ochranná keramická vrstva so zapusteným

keratínom pre lepšiu starostlivosť o vaše vlasy

Technické špecifikácie

Priemer valca: 45 mm

Typ ohrievacieho prvku: PTC

Dĺžka kábla: 1,8 m

Napätie: Univerzálne

Vlastnosti

Otočný kábel: áno
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