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Viac kreatívnych účesov, dokonalá starostlivosť

SalonSuper Stylist

Salon SuperStylist prináša všestrannosť pri vytváraní najmodernejších účesov pre

každú príležitosť.

Účesy s nádherným tvarom

13-kusová súprava na úpravu účesu pre neobmedzenú všestrannosť pri vytváraní

účesov

5 štýlov: rovný účes, veľké kučery, lokne, krepované vlasy a vlnité účesy

Vyrovnávací nástavec na tvorbu dokonale hladkých účesov

Kužeľový valec na rôzne druhy kučier a vĺn

Veľké kulmovacie kliešte pre veľké kučery

Malé kulmovacie kliešte pre pevné kučery a vlny

Nástavec na kučery pre výraznejšiu textúru

Nasúvacia špirála pre dokonalé vlny

Nasúvacia kefa pre zvýšenie objemu a nádherné vlny

Menšie poškodenie vlasov

Keramická vrstva zaistí nepriľnavosť a rovnomerné teplo

Jednoduché používanie

Indikátor zapnutia/vypnutia

Obsahuje: Kefu pre hladké účesy



Multi-styler HP4698/22

Hlavné prvky Technické údaje

13-kusová súprava na úpravu účesu

Vďaka týmto všestranným tvarovacím

nástrojom môžete vytvoriť akýkoľvek účes

podľa svojich predstáv. Buďte kreatívni!

5 štýlov

5 štýlov: rovný účes, veľké kučery, lokne,

krepované vlasy a vlnité účesy

Ochranná keramická vrstva

Keramická vrstva má nepriľnavé vlastnosti voči

vašim vlasom a rovnomerne rozdeľuje teplo.

Kužeľový tvar valca

Pomocou kužeľovej kulmy (Ø 13 – 25 mm)

môžete vytvoriť rôzne typy kučier a vĺn: od

hustých špirál až po prirodzene vyzerajúce

kučery a vlny. Je to rýchle a jednoduché – už

žiadne zauzlenie. Dodajte vlasom objem

pomocou kučier rôzneho tvaru!

Puzdro odolné voči teplu

Toto puzdro odolné voči teplu sa dokonale hodí

na styling na cestách. Zabudnite na čakanie,

kým váš stylingový nástroj vychladne. Stačí ho

vložiť do teplovzdorného puzdra, ktoré je

súčasťou balenia.

Technické špecifikácie

Maximálna teplota: 140 °C

Napätie: 100-240 V

Dĺžka kábla: 1,8 m

Farba/povrchová úprava: Strieborná

Materiál plášťa: rôzne

Vlastnosti

Keramická vrstva: áno

Chladná špička: áno

Závesná slučka: áno

Indikátor pripravenosti na použitie: áno

Otočný kábel: áno

Typ vlasov

Konečný výsledok: Viac štýlov

Hustota vlasov: Riedke

Služba

2-ročná celosvetová záruka: áno
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