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s ukazatelem stavu akumulátoru

 

HS8420/23
Hladké oholení, zdravá pokožka
Zvlhčuje při holení vaši pokožku

Jemně kopíruje obrysy tváře pro hladké oholení a kroužky stretch & lift připraví

pokožku na skvělé oholení. Nový kondicionér obsahuje přírodní látku MICROtec,

která chrání pokožku před podrážděním.

Zvlhčuje při holení vaši pokožku

Zvlhčení vaší pokožky při holení

Holte se ve sprše a mimo ni

Horká voda otevírá póry a výsledkem je hladké oholení

Jemně kopíruje obrysy tváře

Jemně kopíruje obrysy tváře

Skvělé hladké oholení

Stretch and Lift pro skvělé oholení

Snadné doplnění emulze a dobíjení

Snadné doplnění balzámu na holení



Holicí strojek NIVEA FOR MEN HS8420/23

Přednosti Specifikace

Zvlhčení při holení

Holicí hlavy dávkují na pokožku holicí balzám

NIVEA FOR MEN a během holení ji zvlhčují.

Balzám obsahuje látku Natural Microtec, která

chrání pokožku před podrážděním

Pro hladké holení

Jemně kopíruje obrysy tváře pro hladké oholení

i v těžko přístupných oblastech

Natahují pokožku a nadzvedávají vousy

Holicí hlavy obsahují jedinečné kroužky se

vzorem stretch and lift, které přispívají ke

skvělému oholení

Horká voda otevírá póry

Můžete se holit ve sprše i mimo ni: Horká voda

otevírá póry a výsledkem je hladké oholení

Náhradní zásobník

Jednoduše přepumpujte holicí balzám NIVEA

FOR MEN z náhradní náplně do

zdokonaleného systému ochrany pokožky

 

Holicí výkon

Holicí systém: Technologie Lift & Cut

Kopírování obrysů: Systém Flex Tracker

Pohodlí pokožky: Dávkovací systém balzámu

NIVEA FOR MEN, Kroužky Glide Rings

Snadné použití

Displej: Indikátor plného nabití baterie,

Indikátor vybití baterie, Indikátor nabíjení

Nabíjení: Dobíjecí, bezdrátový

Nabíjení: 8 hodin

Mokrý a suchý provoz: Použití ve sprše

Doba holení: 10 dní

Čištění: Omyvatelný

Tvar

Povrchová úprava: Lak

Barva: Modrá

Příslušenství

Krémy a emulze: 28ml počáteční náplň

balzámu na holení

Podstavec: Nabíječka

Údržba: Ochranný kryt

Spotřeba

Doba chodu: 30 min

Servis

Výměnná hlava: Každý rok vyměňte za typ

HS85
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