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Automatyczna obrotowa
suszarko-lokówka

Powłoka ceramiczna z keratyną
Jonowa
800 W
3 nasadki
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Automatyczne tworzenie miękkich
loków i fal o dużej objętości
Nowa suszarko-lokówka z funkcją automatycznego obracania jest wyposażona w wyjątkową
nasadkę, która zapewnia naturalnie wyglądające loki i fale, okrągłą szczotkę nadającą włosom
sprężystość oraz nasadkę do delikatnego suszenia. Łagodne suszenie i stylizacja.
Doskonale wystylizowane włosy
• Nasadka do automatycznego kręcenia loków pozwala uzyskać fale i miękkie loki
• Wąski koncentrator zapewnia intensywny nadmuch powietrza
• Okrągła szczotka 50 mm zwiększa objętość włosów i ułatwia ich układanie
• Moc 800 W zapewnia piękne efekty stylizacji
• Zimny nadmuch do wykończenia fryzury
• 3 nasadki do tworzenia różnych fryzur i nadawania objętości
Pielęgnacja włosów
• Zapobiega elektryzowaniu się — włosy pozostają gładkie i lśniące
• Ochronna powłoka ceramiczna z keratyną
Wygodne użytkowanie
• Suszarko-lokówka automatycznie obraca się w obu kierunkach
• Suszarko-lokówka jest kompaktowa i jeszcze lepiej leży w dłoni
• Trzy regulowane ustawienia temperatury i prędkości zapewniają większą kontrolę
• Obrotowe połączenie przewodu sieciowego zapobiega plątaniu przewodu
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Zalety
Nasadka do kręcenia loków

Po wysuszeniu włosów w 80% umieść pasmo
włosów na otworze nasadki do kręcenia
loków. Po naciśnięciu przycisku pasmo włosów
zniknie w komorze kręcenia, gdzie zostanie
wysuszone i ułożone. Uzyskasz pięknie ułożony
lok o wspaniałym, naturalnym wyglądzie.

blasku i połysku. W rezultacie włosy stają się
gładkie, lśniące i proste.

każdego dnia możesz cieszyć się pięknymi
włosami.

Powłoka ceramiczna z keratyną

Ustawienie chłodnego powietrza

Ochronna powłoka ceramiczna z keratyną
zapewniająca lepszą pielęgnację włosów.

Ustawienie chłodnego powietrza umożliwia
utrwalenie fryzury lub wysuszenie włosów we
względnie niskiej temperaturze w celu
zminimalizowania uszkodzeń.

Wąski koncentrator
Okrągła szczotka 50 mm

Dwukierunkowe obracanie

Termoszczotka o średnicy 50 mm to
doskonały sposób na dodanie fryzurze
objętości i blasku. Należy stosować ją na
niemal suchych włosach, aby w domu uzyskać
fryzurę jak po wyjściu z salonu.

Koncentrator suszarko-lokówki skupia
przepływ powietrza przez otwór do
konkretnych miejsc, co umożliwia delikatne
suszenie. Jest zalecany do wstępnego suszenia
włosów i przygotowywania ich do stylizacji.

Suszarko-lokówka może obracać się w dwóch
kierunkach, dzięki czemu łatwo się z niej
korzysta i można ją wykorzystywać do
tworzenia różnych fryzur.

800 W
Pielęgnacja jonowa

Kompaktowa konstrukcja
Dzięki ergonomicznej konstrukcji i
niewielkiemu uchwytowi suszarko-lokówka
zwiększa łatwość i wygodę użytkowania.
Uniwersalna stylizacja
3 nasadki do tworzenia różnych fryzur i
nadawania objętości

Naładowane ujemnie jony zapobiegają
elektryzowaniu się, poprawiają stan włosów i
wygładzają łuski włosów, dodając fryzurze

Ta suszarko-lokówka o mocy 800 W generuje
strumień powietrza o optymalnej sile nawiewu
oraz delikatnie suszy włosy, dzięki czemu

Trzy ustawienia temperatury i prędkości
Trzy regulowane ustawienia temperatury i
prędkości zapewniają większą kontrolę
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Dane techniczne
Wyposażenie dodatkowe

• Okrągła szczotka 50 mm: Zapewnia bujne, gładkie i
lśniące włosy
• Dysza: Skupia strumień powietrza
• Wyjątkowa nasadka AirCurl: Do tworzenia fal i
delikatnych loków

Technologie dbające o włosy

Łatwa obsługa

• Zaczep do zawieszania
• Obrotowe połączenie przewodu sieciowego

Moc

• Napięcie: 220–240 V
• Moc: 800 W
•

• Powłoka ceramiczna z keratyną
• Technologia jonowa
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