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Creatieve stijlen, continue verzorging

SalonSuper Stylist
Hoeveel manieren zoek je om je haar te stylen? De SalonMultistylist 8 in 1 beschikt over 
maar liefst acht veelzijdige keramische opzetstukken. Perfect voor alle stijlen die je je maar 
kunt bedenken... en nog een heleboel andere.

Prachtig gestyled haar
• 3 stijlen: steil, grote krullen en golven
• Keramische platen voor soepel glijden en glanzend haar
• Straightener voor supersteil haar
• Wafeltang voor extra structuur
• Kleine krultang voor strakke krullen en pijpenkrullen
• Grote krultang voor grote krullen
• Opschuifbare borstel voor meer volume en prachtig golvend haar
• Opschuifspiraal voor prachtige pijpenkrullen

Gebruiksgemak
• Koelblijvend uiteinde voor eenvoudiger en veiliger gebruik
• Gebruiksklaar-indicatie
• Aan/uit-indicatielampje
• Veiligheidsstandaard voor eenvoudig gebruik
• Inbegrepen: haarclips voor eenvoudig stylen



 Keramische platen

Keramiek is microscopisch glad en van nature 
duurzaam, wat het een van de beste materialen 
voor ontkrulplaten maakt. De platen glijden 
moeiteloos door het haar en geven het een 
perfecte glans.

Straightener
De keramische platen glijden moeiteloos door 
je haar en geven het een perfecte glans.

Opschuifbare borstel

Dit hulpstuk kan eenvoudig op de tang worden 
bevestigd voor meer volume en prachtige 
golvende kapsels.

Opschuifspiraal
Volg de bochten voor de mooiste pijpenkrullen 
in een handomdraai.

Kleine krultang
Voor het maken van strakke krullen of 
pijpenkrullen heb je een krultang met een 
kleine diameter nodig.

Grote krultang
Als je prachtige krullen of mooi golvend haar 
wilt creëren, heb je een krultang met een grote 
diameter nodig.

Haarclips
Gebruik de haarclips om je haar te scheiden, 
zodat je het eenvoudiger kunt stylen.

Koelblijvend uiteinde

Het uiteinde van de styler is van speciaal 
warmte-isolerend materiaal gemaakt om het 
koel te houden, zodat je de styler tijdens het 
stylen veilig vast kunt houden voor een 
optimaal gebruiksgemak.

Gebruiksklaar-indicatie

Deze geeft aan wanneer de styler de juiste 
temperatuur heeft bereikt, zodat je meteen 
kunt beginnen met stylen.

Hittebestendig etui
Dit hittebestendige etui is perfect als je 
onderweg nog wilt stylen. Je hoeft niet meer te 
wachten tot de styler is afgekoeld, maar kunt 
hem meteen opbergen in het meegeleverde 
hittebestendige etui.

Veiligheidsstandaard
Dankzij de veiligheidsstandaard kun je de 
krultang tijdens het gebruik veilig aan de kant 
leggen.

Aan/uit-indicatielampje

Aan/uit-indicatielampje

Inclusief borstel
Gebruik deze borstel van hoge kwaliteit om je 
haar te ontwarren en glad te maken voor die 
extra glans op je haar.

Wafeltang

Dit opzetstuk geeft je haar een fantastische 
golvende look.

3 stijlen: steil, grote krullen

3 stijlen: steil, grote krullen en golven
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Technische specificaties
• Vermogen: 25 W
• Voltage: 100-240 V V
• Kleur/afwerking: Blauw
• Snoerlengte: 1,8 m
• Materiaal behuizing: diversen

Haartype
• Huidige kapsel: Steil, Golvend, Krullend
• Eindresultaat: Combinatie van stijlen
• Haarlengte: Lang, Medium
• Haardikte: Dun

Service
• 2 jaar wereldwijde garantie
•
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