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HS8420/23
Simára borotvált, egészséges bőr
Hidratálja bőrét borotválkozás közben

Gyengéden követi arca körvonalát az alapos borotválkozás érdekében, A körkések

egyedülálló technológiája előkészíti a bőrt a nagyszerű borotválkozáshoz. Az új

kondicionáló természetes MICROtec tartalma védelmet nyújt bőre számára az

irritáció ellen.

Hidratálja bőrét borotválkozás közben

Hidratálja bőrét borotválkozás közben

Borotválkozzon akár zuhany alatt is

A forró víz kitágítja a pórusokat, elősegítve az alapos borotválkozást.

Óvatosan követi arcának kontúrjait

Óvatosan követi arcának kontúrjait

Páratlanul alapos borotválkozás

Stretch and Lift technológia a tökéletes borotválkozás érdekében

Egyszerű feltöltés és zseléadagolás

A kondicionáló újratöltése egyszerű



NIVEA FOR MEN borotva HS8420/23

Fénypontok Műszaki adatok

Hidratál borotválkozás közben

A NIVEA FOR MEN kondicionáló a körkések

által közvetlenül a bőrre kerül így hidratálja azt

borotválkozás közben. A Natural Microtec ™

tartalmú kondicionáló védelmet nyújt a bőr

számára az irritáció ellen.

Az alapos borotválkozásért

Óvatosan követi arcának kontúrjait, biztosítva

az alapos borotválkozást még a nehezen

hozzáférhető helyeken is.

Kinyújtja a bőrt és felemeli a szőrszálakat

A körkések olyan egyedülálló gyűrűkkel

rendelkeznek, amelyek technológiája lehetővé

teszi a minél alaposabb borotválkozást.

A forró víz kitágítja a pórusokat.

Akár a zuhany alatt is borotválkozhat: A forró

víz kitágítja a pórusokat, elősegítve az alapos

borotválkozást

Cserélhető tartály

A NIVEA FOR MEN kondicionálót a tartályból

közvetlenül a Speciális bőrvédő rendszerbe

pumpálhatja.

 

Borotválási teljesítmény

Borotválkozási rendszer: Super Lift & Cut

technológia

Kontúrkövetés: Flex Tracker rendszer

Komfortérzet a bőrnek: NIVEA FOR MEN

kondicionáló adagoló, Zseléelosztó gyűrűk

Könnyen használható

Kijelző: Akkumulátor feltöltöttségét jelző fény,

Akkumulátor lemerülését jelző fény, Töltést

jelző fény

Töltés: Újratölthető, Vezeték nélküli

Töltés: 8 óra

Nedves és száraz: Zuhanyozás közben is

használható

Borotválkozási idő: 10 nap

Tisztítás: Lemosható

Kivitel

Kidolgozás: Lakk

Szín: Kék

Tartozékok

Krémek és testápolók: 28 ml-es

borotválkozási kondicionáló

Állvány: Töltőállvány

Karbantartás: Védősapka

Tápellátás

Működési idő: 30 perc

Szerviz

Cserélhető fej: Cserélje évente a HS85

modellel
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