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Bodygroom Pleasure Kit

 

TT2021/32

Trim og barber alle kropszoner
World's no. 1 Bodygroom

Den sikre metode til at gøre dig elegant......den elegante metode til at gøre det

sikkert. Alt-i-én-kropsplejesystem, udelukkende til mænd, trimmer og barberer

alle kropsområder. Det er sikkert og nemt. Nu med gratis Durex-gavepakke!

Den bedste præstation, som føles fantastisk

Sikker og med mindre irritation – giver den mest komfortable kropspleje

Trim og barber dig overalt på kroppen

Maksimal brugervenlighed

Til våd og tør brug, kan anvendes i bruseren og er nem at rengøre

Skab det look, du ønsker

3 kamme til forskellige hårlængder

Giver optimal kraft

Opladestander til praktisk opbevaring



Bodygroom TT2021/32

Vigtigste nyheder Specifikationer

3 kamme medfølger

3 kamme giver forskellige faste

længdeindstillinger på 3, 5 og 7 mm for sikker

og nem trimning i alle kropszoner

Sikker og med mindre irritation

Sikker og med mindre irritation – giver den

mest komfortable kropspleje

Opbevarings- og opladestander

Opladestanderen giver en praktisk opbevaring

og sikrer, at apparatet er fuldt opladet og klar til

brug

Trimning og barbering

Dette kropsplejesystem kan både trimme og

barbere alle områder på kroppen.

Våd og tør brug

100 % vandtæt apparat gør det praktisk at

trimme og barbere kroppen, og det er nemt at

rengøre

 

Klippesystem

Klippebredde: 32 mm

Antal længdeindstillinger: 3

Barberingsenhed: Skærfolie med to

fortrimmere

Brugervenlig

Vedligeholdelsesfri – skal ikke olieres

Ledningsfri

Wet & Dry: Kan bruges i brusebadet og er

nem at rengøre

Strømkilde

Opladningstid: 8 timer

Driftstid: 50 minutter

Anvendelse: Kun uden ledning

Tilbehør

Opbevarings- og opladestander

Service

2 års verdensomspændende reklamationsret

Skab det look, du ønsker

Stilarter: Barber og trim din krop

Trimnings- og barberingsfunktion

Barberingssystem: Skærfolie giver tæt

barbering

Blid mod huden: Hudvenlige skær
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