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Bodygroom

 

TT2021

Tundeţi şi radeţi toate zonele corpului
Cel mai bun Bodygroom din lume

Sistemul de îngrijire corporală all-in-one, creat exclusiv pentru bărbaţi, tunde şi

rade toate zonele corpului. Este sigur şi uşor de folosit.

Cea mai bună performanţă pentru a vă simţi excelent

Dispozitivul de tuns integrat şi capul de bărbierit pentru un bărbierit atent dintr-o

mişcare

Siguranţă şi iritare redusă, pentru cea mai confortabilă îngrijire corporală

Tundeţi şi radeţi toate zonele corpului

Creaţi-vă coafura dorită

3 piepteni incluşi pentru lungimi până la 10 mm

Oferă uşurinţă maximă de utilizare

Utilizare umedă şi uscată pentru duş şi curăţare uşoară

Asigură o putere optimă

Stativ comod pentru păstrare şi încărcare, pentru a fi păstrat corespunzător atunci când

nu este utilizat



Sistem de îngrijire pentru corp TT2021/30

Repere Specificaţii

Dispozitiv de tuns integrat şi cap de bărbierit

Datorită dispozitivului de tundere preliminară

integrat, cu ascuţire automată la ambele

capete ale aparatului de ras, veţi putea obţine

un bărbierit atent dintr-o singură mişcare, chiar

şi cu păr mai lung.

Siguranţă şi iritare redusă

Siguranţă şi iritare redusă, pentru cea mai

confortabilă îngrijire corporală

Tundere şi radere

Acest dispozitiv bodygroom poate tunde şi

rade toate zonele corpului.

3 piepteni incluşi

3 piepteni incluşi pentru lungimi până la 10

mm

Utilizare umedă şi uscată

Utilizare umedă şi uscată pentru duş şi curăţare

uşoară

Stativ comod pt. păstrare şi încărcare

Stativ comod pentru păstrare şi încărcare,

pentru a fi păstrat corespunzător atunci când nu

este utilizat

 

Sistem de bărbierire

Lame care nu necesită întreţinere: Nu

necesită lubrifiere

Garanţie

2 ani garanţie

Sistem de alimentare

Durată de încărcare: 8 ore

Reîncărcabilă: Se încarcă în 8 ore pentru o

funcţionare fără fir de 50 de minute

Durată de funcţionare: 50 minute

Accesorii

Stativ comod pt. păstrare şi încărcare

Ţara de origine

Fabricat în China
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