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epiladora para um corpo suave e sedoso em minutos
sfrute de uma pele sedosa com este novo conjunto de depilação para todo o corpo de edição 
itada. Esteja sempre pronta para uma festa graças à depiladora rápida e eficaz, à depiladora de 
cisão para zonas sensíveis e à pinça inteligente luxuosa para delinear as suas sobrancelhas.

Soluções delicadas para zonas corporais delicadas
• Mini-depiladora sem fios para detalhes precisos
• Pinças portáteis adicionais de luxo com luz e espelho

Pernas suaves durante muito tempo
• O sistema de depilação eficaz puxa os pêlos pela raiz
• Dois níveis de velocidade para uma depilação suave e desempenho máximo

Manuseamento prático
• Pega ergonómica com perfil para um manuseamento confortável

Mais higiene e limpeza fácil
• Cabeça de depilação lavável para maior higiene e limpeza fácil

Concebida para áreas sensíveis
• Para uma depilação precisa em áreas difíceis de alcançar



 Sistema de depilação eficaz

Esta depiladora está equipada com um sistema de 
depilação eficiente que deixa a sua pele macia e sem 
pêlos durante semanas

Pega ergonómica
O formato arredondado adapta-se perfeitamente à 
mão para uma remoção de pêlos confortável. E 
também é muito atractivo!

Dois níveis de velocidade

Regulação de velocidade extra para pêlos finos e 
zonas difíceis de alcançar

Cabeça de depilação lavável

Esta depiladora tem uma cabeça de depilação lavável. 
Isto permite-lhe limpar a cabeça de depilação em 
água corrente para uma melhor higiene

Depiladora de precisão sem fios

Uma solução delicada para zonas corporais 
delicadas. Depiladora de precisão fina e suave ideal 
para zonas sensíveis e para viagens.

Pinças inteligentes

Pinça num estojo elegante, com luz e espelho 
integrados, ideal para sobrancelhas
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Especificações
Garantia
• 2 anos

Especificações técnicas
• Voltagem: 120-240 V
•
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