
 

Podgrzewana szczotka
do modelowania

 
Wysuwane ząbki (45 mm)

Ceramiczna powłoka
turmalinowa

Temperatura 160°C i 190°C

Pielęgnacja jonowa

 

HP8634/00

Większa objętość i połysk w przypadku długich włosów

Dzięki podgrzewanej szczotce do modelowania ProCare firmy Philips z łatwością ułożysz miękkie fale,

jednocześnie dbając o włosy. Podgrzewany wałek o średnicy 45 mm zapewnia długotrwały efekt, a wysuwane

włosie gwarantuje szybkie działanie i perfekcyjną stylizację.

Szybkie działanie

Wysuwane ząbki pozwalające szybko i łatwo zwolnić włosy

Blask i pielęgnacja

Pielęgnacja jonowa i powłoka turmalinowa zapewniające lśniące włosy

Piękne włosy

Podgrzewany wałek o średnicy 45 mm do miękkich fal

Długotrwałe rezultaty dla Twojego typu włosów

Dwa ustawienia temperatury modelowania odpowiednie dla różnych typów włosów



Podgrzewana szczotka do modelowania HP8634/00

Zalety Dane techniczne

Wysuwane ząbki

Wyjątkowe wysuwane ząbki gwarantują

szybkie i bezpieczne korzystanie ze szczotki.

Po owinięciu włosów dookoła szczotki obróć

nienagrzewającą się końcówkę, aby schować

ząbki. Dzięki tej wyjątkowej funkcji, włosy

można bezpiecznie zwolnić i nadać im

perfekcyjny kształt.

Pielęgnacja jonowa, powłoka turmalinowa

Zadbaj o swoje włosy dzięki pielęgnacji

jonowej. Naładowane ujemnie jony

zapobiegają elektryzowaniu się, poprawiają

stan włosów i wygładzają łuski włosów,

dodając fryzurze blasku i połysku. W rezultacie

włosy stają się cudownie lśniące, gładkie i

proste.

2 ustawienia temperatury modelowania

Możesz wybrać między dwoma ustawieniami

temperatury modelowania (160°C i 190°C)

zapewniającymi długotrwały efekt i

minimalizującymi ryzyko uszkodzenia włosów.

Podgrzewany wałek o średnicy 45 mm

Podgrzewany wałek o średnicy 45 mm

gwarantuje naturalny wygląd miękkich fal

Dane techniczne

Średnica: 45 mm

Typ grzałki: PTC

Długość przewodu: 1,8 m

Napięcie: Uniwersalny

Właściwości

Obrotowe połączenie przewodu sieciowego

 

Zielone logo firmy Philips.

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i mniejszą emisję

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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