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Więcej możliwości, nieustanna pielęgnacja

Własny styl dzięki lokówce SalonSuper Stylist

Wszechstronna lokówka Salon SuperStylist pozwala wykazać się kreatywnością i

stworzyć najmodniejszą fryzurę na każdą okazję.

Doskonale wystylizowane włosy

13-elementowy zestaw z lokówką zapewnia nieograniczoną wolność stylizacji

5 fryzur: proste włosy, duże loki, drobne loczki, włosy karbowane i fale

Nasadka prostująca włosy pozwala uzyskać piękne, lśniące włosy

Stożkowy wałek umożliwia tworzenie różnego rodzaju loków i fal

Duża lokówka do dużych loków

Mała lokówka do tworzenia zwartych loków i loczków

Karbownica zapewnia ciekawe fryzury

Nakładana spirala pozwala tworzyć drobne loczki

Nakładana szczotka pozwala uzyskać dodatkową objętość i piękne fale

Mniejsza szkodliwość dla włosów

Powłoka ceramiczna zapewniająca równomierne rozprowadzanie ciepła i delikatna

dla Twoich włosów

Łatwa obsługa

Wskaźnik zasilania

W zestawie: szczotka wygładzająca włosy



Lokówka wielofunkcyjna HP4698/22

Zalety Dane techniczne

13-elementowy zestaw z lokówką

Te narzędzia do stylizacji umożliwiają

stworzenie każdej wymarzonej fryzury. Postaw

na kreatywność!

5 sposobów układania włosów

5 fryzur: proste włosy, duże loki, drobne loczki,

włosy karbowane i fale

Ochronna powłoka ceramiczna

Powłoka ceramiczna zapobiega przesuszeniu

włosów i zapewnia równomierne

rozprowadzanie ciepła.

Stożkowy kształt wałka

Dzięki lokówce stożkowej (Ø13–25 mm)

możesz stworzyć różnego rodzaju zakręcone

fryzury: od zwartych loczków do luźnych,

naturalnie wyglądających loków i fal. To szybki

i prosty sposób, pozwalający uniknąć

niepożądanego skręcania się włosów. Dodaj

objętości swoim włosom i zakręć na głowie

loki!

Odporne na temperaturę etui

Odporne na ciepło etui idealnie sprawdza się,

gdy trzeba ułożyć fryzurę w podróży. Nie

czekaj, aż lokówka ostygnie. Włóż ją do

odpornego na ciepło etui dołączonego do

zestawu.

Specyfikacja techniczna

Maksymalna temperatura: 140 °C

Napięcie: 100–240 V

Długość przewodu: 1,8 m

Kolor/wykończenie: srebrny

Materiał obudowy: różne

Właściwości

Powłoka ceramiczna

Nienagrzewająca się końcówka

Uchwyt do zawieszania

Wskaźnik gotowości do użycia

Obrotowe połączenie przewodu sieciowego

Typ włosów

Rezultat: Wiele kształtów

Grubość włosów: Cienkie

Serwis

2 lata gwarancji
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