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Αξεσουάρ
• Γάντι απολέπισης: Λιγότερες τρίχες που 

µεγαλώνουν προς τα µέσα
• Έξτρα ειδικό κάλυµµα για ευαίσθητες περιοχές: 

για ευαίσθητες περιοχές του σώµατος
• Πρόσθετη ξυριστική κεφαλή: για απαλό ξύρισµα
• Μονωτική θήκη: για άνετο χειρισµό
• Πολυτελής θήκη αποθήκευσης: για φύλαξη και 

προστασία
•

Συσκευή αποτρίχωσης
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