Epilátor na mokré aj
suché použitie
Satinelle Advanced
Na nohy, telo a tvár
Keramické disky zachytia jemné
chĺpky
Dizajn držadla v tvare S
+ 8 ks príslušenstva
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Najrýchlejšia epilácia aj pri najjemnejších
chĺpkoch
3 prvky každodennej starostlivosti o telo
Náš doteraz najrýchlejší epilátor má unikátne keramické disky, ktoré sa otáčajú
rýchlejšie než kedykoľvek predtým a pevne zachytia aj jemné a krátke chĺpky. Teraz
môžete svojej pokožke dodať hladkosť pred i po epilácii vďaka starostlivosti
o rôzne časti vášho tela.
Výnimočné výsledky
Epilačná hlava z jedinečného keramického materiálu pre lepšie zachytenie chĺpkov
Extra široký nadstavec epilátora
Ľahké používanie bez námahy
Prvý epilátor s držadlom v tvare S
Na mokré aj suché bezšnúrové používanie vo vani alebo v sprche
Vďaka svetlu Opti-light jednoducho zacielite a odstránite aj tie najnepoddanejšie
chĺpky
Prispôsobená každodenná starostlivosť o telo a tvár
Holiaca hlava a hrebeňový nadstavec na zastrihávanie zabezpečujú hladké oholenie
Súčasťou je zastrihávacia hlava a hrebeňový nadstavec na zastrihávanie v oblasti
bikín
Nadstavec na tvár a citlivé miesta na odstránenie nechcených chĺpkov
Súčasťou je masážny nadstavec
Obsahuje nadstavec na napínanie pokožky
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Hlavné prvky
Náš najrýchlejší epilátor vôbec

Na mokré aj suché bezšnúrové používanie

Naša hlava epilátora je jedinečná vďaka
keramickému materiálu so štruktúrovaným
povrchom, ktorý jemne depiluje aj tie
najjemnejšie chĺpky – výsledkom sú až 4-krát
kratšie chĺpky ako pri voskovaní. Teraz
v kombinácii s najrýchlejšou rotáciou diskov
než kedykoľvek predtým (2200 ot./min) – pre
najrýchlejšie odstraňovanie chĺpkov.

Navrhnutý s protišmykovou rukoväťou, ktorá je
ideálna na používanie pri kontakte s vodou.
Umožňuje vám dosiahnuť pohodlnejší
a jemnejší zážitok v sprche alebo vo vani.
Možnosť bezšnúrového používania vám
poskytne to najlepšie pohodlie.

Zastr. hlava a hrebeňový nadstavec na
zastrih. v oblasti bikín

Obsahuje zastrihávaciu hlavu a hrebeňový
nadstavec na zastrihávanie v oblasti bikín na
pohodlnejšiu úpravu intímnych oblastí.
Nadstavec na tvár a citlivé miesta

Svetlo Opti-light

Extra široký nadstavec epilátora

Vďaka svetlu Opti-light jednoducho zacielite
a odstránite aj tie najnepoddanejšie chĺpky
Extra široký nadstavec epilátora pôsobí pri
každom ťahu na väčšiu plochu pokožky, vďaka
čomu rýchlejšie odstraňuje chĺpky.

Holiaca hlava a hrebeňový nadstavec na
zastrihávanie

V záujme ešte jemnejšieho ošetrenia všetkých
častí tela obsahuje aj nadstavec na tvár, ktorý
jednoducho odstraňuje nechcené chĺpky na
tvári, a nadstavec na citlivé miesta na úpravu
podpazušia a oblasti bikín.
Masážny nadstavec

Ergonomické držadlo v tvare S

S ergonomickým držadlom v tvare S sa
jednoducho pohybuje, čo vám zabezpečí
maximálnu kontrolu a lepší dosah
s prirodzenými a presnými pohybmi po celom
tele.

Holiaca hlava poskytuje hladké oholenie
a ešte jemnejšie ošetrenie rôznych častí tela.
Dodáva sa s hrebeňovým nadstavcom na
zastrihávanie, ktorý slúži na úpravu v oblasti
bikín.

Masážny nadstavec zmierňuje nepríjemné
pocity pri epilácii.
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Technické údaje
Príkon
Typ batérie: Lítium-iónová
Čas používania: až 40 minút
Nabíjanie: Nabíjateľná, Čas nabíjania
1,5 hodiny
Rýchle nabíjanie
Technické špeciﬁkácie
Počet záchytných bodov: 32
Počet diskov: 17
Vytrhnutie/sekunda rýchlosť 1: 960
Vytrhnutie/sekunda rýchlosť 2: 1066

Napätie: 15 V/5,4 W
Rýchlosť epilácie 1: 64 000 za minútu
Rýchlosť epilácie 2: 70 400 za minútu
Príslušenstvo
Hrebeňový nadstavec pre oblasť bikín
Hlava na zastrihávanie oblasti bikín
Čistiaca kefka
Nadstavec na citlivé miesta
Nadstavec na tvár
Masážny nadstavec
Holiaca hlava
Nadstavec na napínanie pokožky
Nadstavec na zastrihávanie
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Jednoduché používanie
Bez šnúry
Telo: Ergonomický
Svetlo Opti-light
Na suché aj mokré použitie
Vlastnosti
Nastavenie rýchlosti: 2 nastavenia
Výkon
Epilačné disky: Keramické disky
Epilačný systém: Patentovaný epilačný
systém
Hlava epilátora: Mimoriadne široký

