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Ψαλίδισμα και ξύρισμα σε όλο το σώμα
Το #1 σύστημα περιποίησης σώματος Bodygroom στον κόσμο

Το σύστημα περιποίησης σώματος όλα σε ένα, αποκλειστικά για άντρες, μπορεί να

χρησιμοποιηθεί για ψαλίδισμα και ξύρισμα σε όλες τις περιοχές του σώματος. Είναι ασφαλές

και εύκολο.

Άριστη απόδοση με εκπληκτική αίσθηση

Ενσωματωμένη κεφαλή ψαλιδίσματος και ξυρίσματος για βαθύ ξύρισμα με μία κίνηση

Ασφάλεια και λιγότεροι ερεθισμοί για πιο άνετη περιποίηση σώματος

Ψαλίδισμα και ξύρισμα σε όλες τις περιοχές του σώματος

Δημιουργήστε το στυλ που θέλετε

Συμπεριλαμβάνονται 3 χτένες για μήκη έως και 10 χιλ.

Μέγιστη ευκολία χρήσης

Για υγρή και στεγνή χρήση, για χρήση στο ντους και εύκολο καθαρισμό

Βέλτιστη ισχύς

Βάση αποθήκευσης και φόρτισης για άνεση όταν δεν χρησιμοποιείται



Σύστημα περιποίησης όλου του σώματος TT2021/30

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Ενσωμ. κεφαλή ψαλιδ. και ξυρίσματος

Χάρη στα ενσωματωμένα αυτοακονιζόμενα

εξαρτήματα προετοιμασίας κοπής και στις δύο

πλευρές της ξυριστικής μηχανής, μπορείτε να

αποκτήσετε βαθύ ξύρισμα με μία κίνηση, ακόμη και

με πιο μακριές τρίχες.

Ασφάλεια και λιγότεροι ερεθισμοί

Ασφάλεια και λιγότεροι ερεθισμοί για πιο άνετη

περιποίηση σώματος

Ψαλίδισμα και ξύρισμα

Αυτό το σύστημα Bodygroom μπορεί να ψαλιδίζει και

να ξυρίζει όλες τις περιοχές του σώματος.

Συμπεριλαμβάνονται 3 χτένες

Συμπεριλαμβάνονται 3 χτένες για μήκη έως και 10

χιλ.

Για υγρή και στεγνή χρήση

Για υγρή και στεγνή χρήση, για χρήση στο ντους και

εύκολο καθαρισμό

Βάση αποθήκευσης και φόρτισης

Βάση αποθήκευσης και φόρτισης για άνεση όταν δεν

χρησιμοποιείται

 

Ισχυρό σύστημα

Χρήση: Μόνο χωρίς καλώδιο

Χρόνος φόρτισης: 8 ώρες

Χρόνος λειτουργίας: 50 λεπτά

Συντήρηση

Αντοχή: Αυτοακονιζόμενες λεπίδες

Εγγύηση: Διετής εγγύηση διεθνώς

Ευκολία στη χρήση

Συστήματα αποθήκευσης: Βάση αποθήκευσης και

φόρτισης
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