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Ragyogjon!
SalonDry Active ION és SalonStraight Active ION XL
A Shine szett egy különleges kialakítású ajándékcsomag, amely magában foglal egy
hajszárítót és egy professzionális hőfokú hajegyenesítőt, egymáshoz illő díszítéssel.
Egyszerűen használható
• Hajszárító: 1,8 méteres hálózati kábel
• Hajegyenesítő: 1,8 méteres hálózati kábel
• Hajegyenesítő: extra széles lapok a jobb eredményért
• Hajegyenesítő: Gyors felmelegedési idő, 30 másodpercen belül használatra kész
• Hajegyenesítő: fogantyús zárrendszer az egyszerű tárolásért
Gyönyörűen formázott haj
• Hajegyenesítő:Professzionális,210°C-os hőmérs. a tökéletes eredményért
• Hajszárító: Hideglevegő fokozat a frizura rögzítéséhez
• Hajszárító: Professzionális 2000 W a tökéletes eredményért
• Hajszárító: tökéletes hajformázás a vékony hajformázó fúvócsővel
Kevésbé károsítja haját
• Hajszárító: 6 hő/sebességfokozat a sokoldalú használhatóság érdekében
• Hajegyenesítő: Kerámia lapok a sima siklásért és csillogó hajért
• Hajszárító: ionos kondicionálás a fényes, sima hajért
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Fénypontok
Ionos ápolás

Professzionális, 210 °C-os hőmérs.

Extra széles lapok

Azonnali ápolás az ionos kondicionálás
segítségével. A negatív töltésű ionok
megszüntetik az elektrosztatikusságot,
kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a
hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal az Ön
haja fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény
csodálatosan fényes, sima és könnyen fésülhető
haj.

Ez a magas hőmérséklet lehetővé teszi haja
formázását, és olyan tökéletes külsőt biztosít,
amilyet szeretne.

Ezeket az extra széles hajegyenesítő lapokat
kifejezetten hosszú, illetve vastag szálú hajhoz
tervezték. A szélesebb lap segítségével
egyszerre nagyobb mennyiségű hajat tud
kiegyenesíteni, így csökkenthető a
hajformázásra szánt idő.

Ionos ápolás

1,8 méteres hálózati kábel

Kerámia lapok

A kerámia természetéből adódóan rendkívül
sima és tartós, ezért a hajegyenesítő lapok
egyik legkiválóbb alapanyaga. A gondos
kialakítású kerámia lemezek megnövelik simító
és ápoló tulajdonságokat, így haja tökéletesen
csillogó lesz.

Azonnali ápolás az ionos kondicionálás
segítségével. A negatív töltésű ionok
megszüntetik az elektrosztatikusságot,
kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a
hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal az Ön
haja fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény
csodálatosan fényes, sima és könnyen fésülhető
haj.

Hajegyenesítő: 1,8 méteres hálózati kábel
6 hő- és sebességfokozat

Gyors felmelegedési idő

Hajszárító: 6 hő/sebességfokozat a sokoldalú
használhatóság érdekében

Hajegyenesítő: Gyors felmelegedési idő, 30
másodpercen belül használatra kész
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Műszaki adatok
Jellemzők
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Kerámiabevonat
Hideglevegő-fokozat
Elforgatható vezeték
Akasztógyűrű
Ionos légáram

Feszültség: Feszültségválasztó V
Szín/felület: fekete, lila pöttyökkel
Teljesítmény: Hajszárító 2000 W
Teljesítmény (Tajvan): 1500 W

Szerviz

• 2 év garancia

Műszaki adatok

•

• Kábel hossza: 1,8 m
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