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Estilos mais criativos, cuidado constante
O seu penteado com o Salon SuperStylist

O Salon SuperStylist permite-lhe toda a versatilidade para criar o penteado ideal

para cada ocasião.

Penteados maravilhosos

Conjunto modelador por calor de 13 peças para uma versatilidade ilimitada de

modelação

5 estilos: liso, caracóis grandes, caracóis peq., ondas peq. e ondas grandes

Acessório do alisador para criar um belo cabelo liso

Modelador cónico para diferentes tipos de caracóis e ondas

Pinça grande para encaracolar para caracóis grandes

Pinça pequena para encaracolar para caracóis estreitos e pequenos

Ondulador para mais textura

Espiral deslizante para caracóis pequenos maravilhosos

Escova deslizante para volume extra e magníficas ondas

Menos danos para o cabelo

O revestimento cerâmico proporciona antiaderência e calor uniforme

Fácil de utilizar

Luz de indicação ligado/desligado

Inclui: escova para cabelo macio



Modelador multiusos HP4698/22

Destaques Especificações

Conjunto modelador por calor, 13 peças

Todos os penteados que imaginar são

possíveis com os versáteis acessórios de

modelação. Seja criativa!

5 estilos

5 estilos: liso, caracóis grandes, caracóis peq.,

ondas peq. e ondas grandes

Revestimento cerâmico protector

O revestimento cerâmico tem efeitos

antiaderentes no seu cabelo e distribui

uniformemente o calor.

Formato cónico de modelador

Com o modelador de caracóis cónico (Ø13-

25 mm), pode criar diferentes tipos de caracóis

e ondas: desde cachos estreitos a caracóis e

ondas soltos e naturais. É rápido, simples e

não deixa marcas no cabelo. Dê volume ao

seu cabelo criando variações com caracóis!

Bolsa resistente ao calor

Esta bolsa resistente ao calor é perfeita para

modelar quando está em viagem. Não precisa

de voltar a esperar que o seu modelador

arrefeça. Basta guardar na bolsa resistente ao

calor incluída.

Especificações técnicas

Temperatura máxima: 140 °C

Voltagem: 100-240 V

Comprimento do cabo: 1,8 m

Cor/acabamento: prateado

Material do corpo: vários

Características

Revestimento cerâmico

Ponta fria

Argola de suspensão

Indicador de pronto a utilizar

Cabo giratório

Tipo de cabelo

Resultado final: Vários estilos

Espessura do cabelo: Fino

Assistência

2 anos de garantia mundial
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