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Zachovejte přirozenou hydrataci svých vlasů

Vlasy zářící zdravím

Technologie snímače udržuje rovnoměrnou hydrataci vlasů. Snímač provádí 30krát

za sekundu diagnostiku vlasů a poté přizpůsobí teplotu tak, aby nedošlo

k narušení přirozené úrovně hydratace. Zachová až 63 % úrovně hydratace

(měřeno po 1 aplikaci, 2013).

Technologie MoistureProtect

Dokonalé zachování vlhkosti díky inovativnímu snímači

Krásně upravené vlasy

Zabraňuje vzniku statické elektřiny pro lesklé a hladké vlasy bez zacuchání

Snadné použití

Okamžité ohřátí během pouhých 15 sekund

Rychlejší a zároveň šetrnější vysoce výkonný ohřívač

3 digitální nastavení teploty

Šetrná technologie

Menší tlak na vlasy snižuje riziko polámání

Dokonalá kontrola zahřátí pomocí inovativního snímače
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Přednosti

Technologie MoistureProtect

Snímač 30krát za sekundu určuje stav vašich

vlasů a přizpůsobuje teplotu tak, aby zachoval

přirozenou hydrataci vlasů.

Ionizační technologie

Záporné ionty redukují vytváření statické

energie, upravují účes a uhlazují vlasové

kutikuly, čímž umocňují záři a lesk vlasů.

Výsledkem je nádherně hladký, lesklý účes

bez zacuchání.

Plovoucí keramické destičky

Plovoucí keramické destičky se pohybují a

upravují tlak vyvíjený na vlasy. Tím je vlas

chráněn před poškozením a snižuje se

nebezpečí lámání vlasů.

Snímač MoistureProtect

Snímač MoistureProtect reguluje teplo

z narovnávacích destiček podle toho, co

potřebují vaše vlasy. Vlasy jsou tak chráněny

proti přehřátí.

Vysoce výkonný ohřívač

Tato vlasová žehlička udržuje stabilnější

teplotu a tím i stálé výsledky. Díky vysoce

výkonnému ohřívači umožňuje narovnávat

vlasy při šetrnější teplotě, a přesto zajistí

přesně požadovaný styl. Úprava účesu bude

rychlejší, protože narovnání vyžaduje méně

tahů.

Doba zahřívání 15 sekund

Vysoce výkonný ohřívač zajišťuje krátkou dobu

zahřátí: pouhých 15 sekund.

Řízení teploty

3 nastavení teploty (200° C / 175° C / 150° C)

v kombinaci se snímačem zajistí žehlení při

teplotě nejvhodnější pro váš typ vlasů.
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Specifikace

Technické údaje

Délka kabelu: 2,0 m

Doba zahřátí: 15 s

Maximální teplota: 200 °C

Typ ohřívače: Vysoce výkonný ohřívač

Napětí: 110–240 V

Technologie zajišťující péči

Technologie MoistureProtect: Ano

Plovoucí keramické destičky: Ano

Ionizační: Ano

Funkce

Keramický povrch: Ano

Automatické vypnutí: po 60 min

Otočný kabel: Ano

Skrytý displej: Ano

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano

Příslušenství

Pouzdro: Ano
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