
 

 

„Philips“ StyleCare
Prietaisas su automatine 
sukimosi sistema

Keraminės plokštelės su keratinu

„Ionic“
800 V
3 priedai

HP8668/00
Garbanos, bangos ir apimtis naudojant 

aut. garbanojimą oru
Naujasis šukuosenos formavimo prietaisas su automatine sukimosi sistema turi unikalų 
garbanojimo priedą, skirtą garbanoms ir bangelėms formuoti, apvalus šepetys pakelia plaukus ir 
suteikia jiems purumo, o antgalis švelniai džiovina. Plaukus tausojantis džiovinimas ir modeliavimas.

Puikiai sušukuoti plaukai
• Automatinis garbanojimo oru priedas suformuoja bangeles ir lengvas garbanas
• Mažas koncentratorius tiksliai oro srovei
• 50 mm apvalus šepetys purena plaukus ir suteikia lankstumo
• 800 W modeliavimo galia – puikūs rezultatai
• Šalto oro srautas – kurkite savo stilių
• 3 skirtingi priedai – įvairūs stiliai ir skirtingos plaukų apimtys

Plaukų priežiūra
• Neutralizuoja statinį krūvį, neleidžia plaukams garbanotis ir padidina žvilgesį
• Apsauginė keraminė danga su keratinu

Paprasta naudoti
• Šukuosenos formavimo prietaisas automatiškai sukasi abiem kryptimis
• Šukuosenos formavimo prietaisas yra kompaktiškas ir patogus paimti
• Trys patogūs karščio ir greičio nustatymai, kad būtų lengviau valdyti
• Sukamasis laidas padės išvengti laidų susipynimo



 Garbanojimo oru priedas

Išdžiovinę plaukus iki 80 % uždėkite plaukų 
sruogą ant garbanojimo oru priedo angos. Vos 
palietus mygtuką jūsų plaukų sruoga pateks į 
garbanojimo kamerą, kur plaukai bus galutinai 
išdžiovinti ir suformuoti. Suformuojama 
nuostabi ir natūraliai atrodanti garbana.

50 mm apvalus šepetys

50 mm šiluminis šepetys puikiai purena, 
pagyvina plaukus ir suteikia jiems blizgesio. 
Naudokite ant beveik sausų plaukų ir 
išdžiovinkite juos taip pat gerai kaip grožio 
salone.

Jonizuojanti priežiūra

Neigiami jonai apsaugo nuo plaukų 
įelektrinimo, purena plaukus, juos 
kondicionuoja, nuramina plaukų šaknis, todėl 

plaukai labiau žvilga ir spindi. Galėsite džiaugtis 
glotniais ir žvilgančiais plaukais.

Keraminė danga su keratinu

Apsauginė keraminė danga su keratinu – 
geresnė jūsų plaukų priežiūra.

Siauras antgalis

Šukuosenos formavimo prietaiso 
koncentratorius fokusuoja oro srautą per angą 
į konkrečias sritis, todėl plaukai džiovinami 
švelniai. Rekomenduojama plaukų džiovinimui 
ir paruošti modeliavimui.

800 V

Šis 800 W šukuosenos formavimo prietaisas 
sukuria optimalų oro srautą ir švelnią 
džiovinimo jėgą, todėl kasdien džiaugsitės 
puikiais rezultatais.

Vėsaus oro nustatymas

Šalto oro srautas leidžia sutvirtinti šukuoseną 
ar džiovinti plaukus santykinai žemoje 
temperatūroje, kad plaukai būtų kuo mažiau 
pažeidžiami.

Dvikryptis sukimasis

Šukuosenos formavimo prietaisą galima sukti 
abiem kryptimis, todėl juo lengva naudotis ir 
kurti įvairias šukuosenas.

Kompaktiškas dizainas
Ergonomiško dizaino šukuosenos formavimo 
prietaisą su mažesne rankenėle patogu ir lengva 
naudoti.

Universalus stilius
3 skirtingi priedai – įvairūs stiliai ir skirtingos 
plaukų apimtys

Trys karščio ir greičio nustatymai
Trys patogūs karščio ir greičio nustatymai, kad 
būtų lengviau valdyti
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Priedai
• 50 mm apvalus šepetys: Puriems ir blizgantiems 

plaukams
• Antgalis: Koncentruotas oro srautas
• Unikalus „AirCurl“ priedas: Bangelėms ir 

minkštoms garbanoms

Plaukus tausojančios technologijos
• Keraminė danga su keratinu
• Jonizavimo technologija

Lengva naudoti
• Laikymo kabliukas
• Sukamasis laidas

Maitinimas
• Įtampa: 220 - 240V
• Galingumas: 800 V
•
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