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Hladké oholenie, zdravá pokožka
Zvlhčuje pokožku počas holenia

Jemne sleduje obrysy vašej tváre a poskytuje hladké oholenie. Kruhy s

technológiou napnutia a nadvihnutia pripravia pokožku na dokonalé holenie.

Nový kondicionér využíva prirodzenú technológiu MICROtec, ktorá ochráni vašu

pokožku pred podráždením.

Zvlhčuje pokožku počas holenia

Zvlhčovanie pokožky počas holenia

Holenie v sprche aj mimo nej

Horúca voda otvára póry, čím zaistí hladké oholenie

Jemne sleduje obrysy vašej tváre

Jemne sleduje obrysy vašej tváre

Dokonale hladké oholenie

Technika napínania a zdvíhania pre skvelé oholenie

Jednoduché dopĺňanie balzamu a nabíjanie

Jednoduché doplnenie holiaceho kondicionéru



Holiaci strojček NIVEA FOR MEN HS8420/23

Hlavné prvky Technické údaje

Zvlhčovanie počas holenia

Kondicionér NIVEA FOR MEN sa

prostredníctvom holiacich hláv nanáša priamo

na vašu pokožku, čím ju počas holenia

zvlhčuje. Kondicionér využíva technológiu

Natural Microtec ™, ktorá chráni vašu pokožku

pred podráždením

Pre hladké oholenie

Jemne sleduje kontúry vašej tváre a zaistí

hladké oholenie aj na ťažko prístupných

miestach

Napína pokožku a zdvíha chĺpky

Holiace hlavy obsahujú jedinečné kruhy, ktoré

pomocou techniky napínania a zdvíhania

prispievajú k dokonalému oholeniu

Horúca voda otvára póry

Môžete sa holiť v sprche aj mimo nej: horúca

vody otvorí póry na pokožke a zaručí hladké

oholenie

Výmenná kazeta

Jednoducho napumpujte holiaci kondicionér

NIVEA FOR MEN z dopĺňacej nádobky priamo

do revolučného systému ochrany pokožky

Výkon pri holení

Holiaci systém: Technológia Lift & Cut

Sledovanie kontúr: Systém Flex Tracker

Komfort pre pokožku: Systém dávkovania

kondic. NIVEA FOR MEN, Klzné krúžky

Jednoduché používanie

Displej: Indikátor nabitej batérie, Indikátor

slabej batérie, Indikátor nabitia

Nabíjanie: Nabíjateľná, Bez šnúry

Nabíjanie: 8 hodín

Holenie za mokra aj za sucha: Používanie v

sprche

Doba holenia: 10 dní

Čistenie: Umývateľné

Dizajn

Povrchová úprava: Lak

Farba: Modré

Príslušenstvo

Krémy a prípravky: 28 ml štartovacie balenie

holiaceho kondicionéru

Stojan: Nabíjací podstavec

Údržba: Ochranný kryt

Príkon

Prevádzková doba: 30 min

Služba

Náhradná hlava: Vymieňajte každý rok za

holiacu hlavu HS85
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