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Jemné lokny, vlny a objem díky

automatické vzduchové kulmě

Novinka ve světě kulmofénů s automatickým otáčením se dodává s jedinečným

natáčecím nástavcem pro měkké lokny a vlny, s kulatým kartáčem pro živý vzhled

s velkým objemem a s hubicí pro šetrné vysoušení. Skvělý zážitek z vysoušení

a úpravy vlasů.

Krásně upravené vlasy

Nástavec pro automatické vzduchové natáčení vytváří vlny a jemné lokny

Úzká koncovka zajišťuje koncentrovaný proud vzduchu

50mm kulatý kartáč dodává objem a pohyb

800W stylingový výkon pro nádherné výsledky

Tlačítko Cool shot pro fixaci účesu

3 různé nástavce pro více stylů a objem

Péče o vaše vlasy

Zabraňuje vzniku statické elektřiny pro lesklé a hladké vlasy bez zacuchání

Ochranný keramický povrch napuštěný keratinem

Snadné použití

Kulmofén se automaticky otáčí v obou směrech

Kulmofén je kompaktní a lépe sedí do ruky

Tři flexibilní nastavení tepla a rychlosti nabízejí lepší ovládání

Otočný kabel, který zabraňuje zamotání



Samootočný kulmofén HP8668/00

Přednosti

Nástavec pro vzduchové natáčení

Po vysušení vlasů na 80 % vložte pramen

vlasů do otvoru nástavce pro natáčení

vzduchem. Po stisknutí tlačítka zmizí pramen

vlasů do natáčecí komory, kde se vysuší

a natočí. Potom se uvolní krásně natočená

přirozeně vypadající lokna.

50mm kulatý kartáč

50mm kulatý termokartáč představuje

dokonalý způsob, jak dodat vlasům objem, tvar

a lesk. Používá se na téměř vysušené vlasy pro

vytvoření krásného profesionálního efektu

vysoušení v domácích podmínkách.

Ionizační péče

Záporné ionty redukují vytváření statické

energie, upravují účes a uhlazují vlasové

kutikuly, čímž umocňují záři a lesk vlasů.

Výsledkem je nádherně hladký, lesklý účes

bez zacuchání.

Keramický povrch s keratinem

Ochranný keramický povrch napuštěný

keratinem pro lepší péči o vaše vlasy.

Úzká koncovka

Koncentrátor kulmofénu funguje tak, že

zaměřuje proud vzduchu malým otvorem na

konkrétní místa, takže sušení je jemné.

Doporučujeme ho pro předsušení vlasů

a přípravu na konečnou úpravu.

800 W

Kulma Air Styler s 800W proudem vzduchu

k jemnému vysoušení a úpravám. Každý den

dosáhnete nádherných výsledků.

Nastavení chladného vzduchu

Nastavení chladného vzduchu zpevní upravený

účes a můžete ho použít i k vysoušení vlasů při

poměrně nízké teplotě, která minimalizuje

poškozování vlasů.

Obousměrné otáčení

Kartáč se může otáčet v obou směrech, takže

se snadno používá a vytváří nejrůznější účesy.

Kompaktní provedení

Díky ergonomickému designu a menší rukojeti

je používání kulmofénu snadnější

a pohodlnější.

Univerzální styling

3 různé nástavce pro více stylů a objem

Tři nastavení teploty a rychlosti

Tři flexibilní nastavení tepla a rychlosti nabízejí

lepší ovládání

Otočný kabel

Užitečná technologie otočného kabelu

umožňuje kabelem otáčet, a zabraňuje tak

jeho zamotání.
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Specifikace

Nástavce

50mm kulatý kartáč: Pro větší objem a hladké

lesklé vlasy

Tvarovací koncovka: Pro soustředěný proud

vzduchu

Jedinečný nástavec AirCurl: Na vlny a jemné

lokny

Technologie zajišťující péči

Keramický povrch s keratinem: Ano

Ionizační technologie: Ano

Snadné použití

Háček na zavěšení: Ano

Otočný kabel: Ano

Spotřeba

Napětí: 220-240 V

Výkon: 800 W
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