
Epilator
Satinelle Ice
Premium

 
Cu dispozitiv pivotant răcire cu
gheaţă

cu cap de radere

 

HP6515/00 Ultra-delicat, ultra-rapid
Epilator cu dispozitiv de răcire cu gheaţă şi masaj

Discurile ceramice îndepărtează firele de păr de la rădăcină, asigurând o piele

netedă şi catifelată ca mătasea. Dispozitivul pivotant de răcire cu gheaţă utilizează

proprietăţile calmante ale gheţii pentru a vă răci şi a vă calma pielea pe parcursul

epilării.

Epilare ultra-delicată

Răcitor Premium cu gheaţă cu cap pivotant

Confort sporit

Masaj sonic cu aloe vera

Epilare cu până la 20% mai rapidă

Sistem de epilare unic cu discuri ceramice

Prinde chiar şi cele mai scurte fire

Cap de epilare curbat

Curăţare uşoară

Cap de epilare lavabil pentru mai multă igienă şi curăţare uşoară



Epilator HP6515/00

Repere Specificaţii

Răcitor Premium cu gheaţă

Dispozitivul patentat de răcire cu gheaţă

calmează pielea, reducând senzaţia neplăcută

de epilare. Capul său pivotant urmează fiecare

curbă a corpului pentru o răcorire optimă şi mai

puţină durere.

Masaj sonic cu aloe vera

Stimulează cu delicateţe pielea, reducând

senzaţia de epilare la minim şi conferind mai

mult confort întregului proces de epilare.

Sistem unic cu discuri ceramice

cu 20% mai rapid şi mai eficient.

Cap de epilare curbat

Prinde chiar şi firele cu o lungime de jumătate

de milimetru, nu trebuie să aşteptaţi până la

creşterea părului înainte de a vă epila din nou.

Cap de epilare lavabil

Cap de epilare lavabil pentru mai multă igienă

şi curăţare uşoară

 

Accesorii

Mănuşă exfoliantă: mai puţin păr crescut sub

piele

Cap suplimentar pentru zone sensibile:

pentru

zonele delicate ale corpului

Cap de radere suplimentar: pentru o radere

uşoară

Manşon izolator: pentru utilizare confortabilă

husă de depozitare de lux: pentru depozitare

şi protecţie
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