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Kreativnější účesy, neustálá péče
Vlastní styl s kulmou Salon SuperStylist

Kulma Salon SuperStylist nabízí univerzálnost tvorby nejnovějších účesů pro

každou příležitost.

Krásně upravené vlasy

13dílná sada, poskytující neomezenou všestrannost tvorby účesů

5 stylů: rovné vlasy, velké lokny, prstýnky, krepovaný účes a vlny

Narovnávací nástavec pro vytváření nádherně úhledného účesu

Kónický válec pro různé typy loken a vlnek

Velké kulmovací kleště pro velké kadeře

Malé kulmovací kleště pro pevné kadeře a prstýnky

Krepovačka pro bohatší tvar

Nasunovací nástavec pro tvorbu nádherných prstýnků

Nasunovací kartáč pro větší objem a nádherné vlny

Minimální poškození vlasů

Keramický povrch poskytuje nepřilnavé a rovnoměrně rozložené teplo

Snadné použití

Světelný indikátor zapnutí/vypnutí

Obsahuje: kartáč pro hladké vlasy



Multifunkční kulma HP4698/22

Přednosti Specifikace

Žehlička na vlasy – 13dílná sada

S těmito všestrannými nástroji je možné

vytvořit prakticky jakýkoli účes. Vyzkoušejte to

sami!

5 stylů

5 stylů: rovné vlasy, velké lokny, prstýnky,

krepovaný účes a vlny

Ochranný keramický povrch

Keramický povrch se vyznačuje nepřilnavostí a

rovnoměrným rozložením tepla.

Válec s kónickým tvarem

S kónickou kulmou (Ø 13–25 mm) můžete

vytvářet různé typy loken a vlnek: velké i

drobné prstýnky a lehké přirozené lokny i vlny.

Je to rychlé a snadné. Vždy perfektní! Dodejte

svým vlasům objem díky různým variacím

účesu.

Tepluvzdorné pouzdro

Toto pouzdro odolné vůči teplu se dokonale

hodí pro úpravu účesu na cestách. Zapomeňte

na čekání, až přístroj vychladne. Prostě jej

uložte pomocí přibaleného pouzdra odolného

vůči teplu.

Technické údaje

Maximální teplota: 140 °C

Napětí: 100–240 V

Délka kabelu: 1,8 m

Barva/povrch: stříbrná

Materiál krytu: různé

Funkce

Keramický povrch: Ano

Chladný konec: Ano

Poutko pro zavěšení: Ano

Indikátor stavu připravenosti k použití: Ano

Otočný kabel: Ano

Typ vlasů

Konečný výsledek: Různé účesy

Tloušťka vlasů: Tenké

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano
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