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Kreatív stílusok, állandó gondoskodás
SalonSuper Stylist

A SalonSuper Stylist sokoldalúsága révén minden alkalomra a legújabb stílusú

frizurát készítheti el.

Gyönyörűen megformált haj

13 részes hajformázó készlet a korlátlan lehetőségekért

5 féle stílus: egyenes, hullámos, laza fürtök, loknik és göndör fürtök

Hajegyenesítő tartozék a gyönyörű, egyenes hajért

Kúp alakú henger különböző típusú fürtök és hullámok formázásához

Nagy hajsütővas a nagyobb hullámokhoz

Kis hajsütővas a tömör hullámokhoz és loknikhoz

Kreppelő a dúsabb hatásért

Rácsúsztatható spirál a gyönyörű loknikhoz

Rácsúsztatható kefe a megnövelt hajvolumenért és a gyönyörű hajhullámokért

Kevésbé károsítja haját

A kerámia védőbevonat tapadásmentes felületet és egyenletes hőelosztást biztosít

Könnyen használható

Be-/kikapcsolást jelző fény

Tartozék hajkefe a sima haj érdekében



Többfunkciós hajformázó HP4698/22

Fénypontok Műszaki adatok

13 részes hajformázó készlet

Nincs olyan hajstílus, amelyet ne tudna

megvalósítani a sokoldalú hajformázó

eszközökkel! Használja a kreativitását!

5 féle stílus

5 féle stílus: egyenes, hullámos, laza fürtök,

loknik és göndör fürtök

Kerámia védőbevonat

A kerámia védőbevonat garantálja a

tapadásmentes hajformázást, valamint

egyenletes hőelosztást biztosít

Kúp alakú hajformázó henger

A kúp alakú hajformázóval (átmérő: 13-25 mm)

különféle csigákat és hullámokat készíthet a

tömör lokniktól kezdve a laza, természetes

hatású fürtökig és hullámokig. Mindez gyors és

egyszerű, nincs többé összecsomósodott haj.

Tegye dúsabbá haját, és készítsen különféle

hullámos fürtöket!

Hőálló tok

Ez a hőálló tok kiválóan segíti a hajformázást

utazás közben. Nem kell megvárnia, amíg a

hajformázó kihűl. Egyszerűen helyezze bele a

tartozékként kínált, hőálló tokba.

Műszaki adatok

Maximális hőmérséklet: 140 °C

Feszültség: 100-240 V

Vezetékhossz: 1,8 m

Szín/felület: ezüst

Bevonat anyaga: többféle

Jellemzők

Kerámiabevonat

Hőszigetelt formázóvég

Akasztógyűrű

Készenlétjelző fény

Elforgatható vezeték

Hajtípus

Eredmény: Több stílus

Hajvastagság: Vékony szálú

Szerviz

2 év, a világ minden részére kiterjedő

garancia
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