
Máquina de barbear
NIVEA FOR MEN

 
aparador de precisão

 
HS8040

Barbear suave, pele saudável
Sistema de aplicação hidratante

O hidratante para a barba NIVEA FOR MEN é aplicado directamente na pele através das cabeças de corte,

hidratando durante o barbear. Contém camomila e vitaminas para proteger a sua pele contra a irritação

Barbear hidratado e suave

Sist aplicação hidratante NIVEA FOR MEN

Recarga de condicionador fácil

Sist. encher com depósito integrado

Sistema de protecção da pele

Sistema Flex Tracker

Deslizar superior

Anéis deslizantes

Barbear no duche ou fora dele

Utilização sobre pele húmida



Máquina de barbear NIVEA FOR MEN HS8040/17

Destaques Especificações

Sistema de aplicação hidratante

O hidratante para a barba NIVEA FOR MEN é

aplicado directamente na sua pele.

Sist. encher com depósito integrado

Basta bombear directamente o hidratante para

a barba NIVEA FOR MEN da recarga para a

máquina de barbear NIVEA FOR MEN.

Sistema Flex Tracker

O sistema Flex Tracker adapta-se facilmente

às curvas do seu rosto e ajuda a proteger

contra irritações de pele.

Anéis deslizantes

As cabeças de corte possuem anéis

deslizantes exclusivos para que a máquina

deslize de forma mais suave sobre o seu rosto.

Utilização sobre pele húmida

Barbear-se no duche poupa tempo e dá-lhe a

sensação de frescura da barba feita com água.

 

Desempenho do barbear

Sistema de barbear: Tecnologia Lift & Cut

Seguimento de contornos: Sistema Flex

Tracker

Conforto da pele: Sist aplicação hidratante

NIVEA FOR MEN, Anéis deslizantes

Modelação: Aparador de precisão suave para

a pele

Fácil de utilizar

Visor: Indicador de bateria vazia, Indicador de

bateria fraca, Indicador de carga, Fecho de

viagem

Carregamento: Recarregável, Carga rápida

Carregamento: 4 horas

Húmido & Seco: Utilização no chuveiro

Tempo de barbear: 13 dias

Limpeza: Lavável

Design

Acabamento: Verniz

Acessórios

Cabeça de substituição: HS85

Cremes e loções: Embalagem inicial de

hidratante para a barba de 28 ml

Suporte: Suporte de carga

Bolsa: Bolsa flexível

Manutenção: Tampa de protecção
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