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O presente perfeito para o seu cabelo
Secador ThermoProtect e alisador Essential Care

Várias regulações de velocidade e temperatura para obter a secagem que deseja

e ThermoProtect para uma secagem rápida a uma temperatura de cuidado

constante. Placas mais longas do alisador Essential Care para estilo liso mais

rápido, mas delicado para o seu cabelo

Penteados maravilhosos

Alisador: alta temperatura profissional de 210 °C para um resultado perfeito

Secador: O jacto frio define o seu penteado

Secador: Professional de 2100 W para volume profissional perfeito

Secador: Resultados perfeitos com um bico fino

Alisador: placas compridas para alisamento rápido e fácil

Menos danos para o cabelo

Secador: 6 selecções de calor/velocidade para flexibilidade total

Alisador: Placas em cerâmica para cabelo sedoso e brilhante

Secador: a melhor temperatura de secagem com a temperatura ThermoProtect

Fácil de usar

O difusor aumenta o volume

Secador: Cabo de alimentação com 1,8 m de comprimento

Alisador: Cabo de alimentação com 1,8 m de comprimento

Alisador: Sistema de bloqueio da pega para arrumação fácil
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Destaques Especificações

Alta temperatura profissional de 210 °C

Esta temperatura elevada permite-lhe alterar o

seu penteado e dá-lhe o estilo perfeito que

deseja.

6 selecções de calor/velocidade

Secador: 6 selecções de calor/velocidade para

flexibilidade total

Placas em cerâmica

A cerâmica é microscopicamente suave e

duradoura por natureza e, consequentemente,

é um dos melhores materiais para as placas

alisadoras. As placas em cerâmica são

cuidadosamente desenvolvidas para melhorar

as propriedades de deslize e de tratamento,

proporcionando-lhe um cabelo brilhante

perfeito.

Professional 2100W

Secador: Professional de 2100 W para volume

profissional perfeito

Tempo de aquecimento rápido

O alisador dispõe de um tempo de

aquecimento rápido que lhe permite estar

pronto a usar em 60 segundos

Temperatura ThermoProtect

A temperatura ThermoProtect fornece a

temperatura de secagem perfeita e fornece

uma protecção adicional contra o aquecimento

excessivo do cabelo. Com o mesmo fluxo de ar

potente, irá obter os melhores resultados de

uma forma cuidada.

Especificações técnicas

Potência: Secador 2100 W

Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m

Cor/acabamento: preto com detalhes rosa

Temperatura máxima: Alisador 210 °C

Características

Jacto frio

Revestimento cerâmico

Argola de suspensão

Assistência

2 anos de garantia mundial
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