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Нека вашите къдрици станат център на вниманието
До 95% по-малко цъфтящи краища*
Машата за къдрене Sublime Ends е първата ни маша, създадена да предпазва чупливите краища на косата ви, докато я
стилизирате. Благодарение на първокласната технология SplitStop лесно ще постигнете така желаните меки къдрици, затова
не се крийте, а станете център на вниманието!

Лесна употреба
Студен връх за по-лесна и безопасна употреба
Бързо загряване, готовност за ползване след 60 секунди.
Функция за блокиране на бутона, за да се избегне непреднамерено включване
Въртящ се кабел за предотвратяване на заплитане
Автоматично изключване за безопасна употреба
Захранващ кабел 1,8 м
Безопасна поставка за лесна употреба
30% по-голяма стилизираща повърхност на цилиндъра за дълги и гъсти коси

Красиво оформена прическа
До 200°C за перфектни резултати
Голям цилиндър за меки къдрици, 32 мм

По-малко цъфтящи краища
Кератинова инфузия за по-добра грижа
Технология SplitStop за максимална защита срещу цъфтящи краища
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Акценти
Технология SplitStop

Новата технология SplitStop е тайното ни оръжие за
максимална защита срещу цъфтежа на косата.
Уникалната комбинация от оптимална температура и
минимално триене, която тази технология осигурява,
ще запази здравината на косъма от корена до върха.
Липсата на резки температурни смени гарантира
постигането на оптимална температура, която се
разпределя равномерна по целия цилиндър, когато
стилизирате косата си. Цилиндърът е покрит с гладка
керамика, която намалява опъването на кичурите.
Оформете перфектните къдрици с по-здрави краища,
пълни с нов живот.

Кератинова инфузия

Кератинът е основната съставка на косъма, която му
придава издръжливост, здравина и красив вид.
Цилиндърът е обогатен с кератин, за да осигури още
по-добра грижа за вашата коса.

Цифрови настройки на температурата
Дигиталният дисплей с 8 настройки на
температурата ви дава пълен контрол, за да изберете
температурата съобразно типа на вашата коса и да
предотвратите увреждането на косъма.

До 200°C

Благодарение на високата температура ще можете да
оформите прическата си и да постигнете така
желаните къдрици.

Голям цилиндър, 32 мм

Голям цилиндър за меки къдрици, 32 мм

30% по-голяма стилизираща повърхност

По-голяма стилизираща повърхност на цилиндъра за
по-лесно къдрене дори и на дълги и гъсти коси.

Студен връх

Върхът на уреда за прически е направен от
специален топлоизолационен материал, за да не се
загрява. Можете да го държите без риск, докато
оформяте прическата, за оптимално лесна употреба.

Безопасна поставка

Безопасната поставка ви позволява да оставите
машата за къдрене по безопасен начин по време на
употреба

Бързо загряване

Машата загрява бързо и е готова за използване след
60 секунди.

Функция за заключване на бутоните

Контролът е винаги ваш. Няма повече случайна
промяна на температурата с функцията за заключване
на бутона.

Въртящ се кабел

Полезната технология за въртящ се кабел завърта
кабела, за да предотврати заплитане.
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Спецификации
Технически спецификации
Напрежение: В целия свят V
Автоматично изключване: след 60 мин
Дължина на кабела: 1,8 м
Време за загряване: 60 сек
Ключалка

Ключалка
Въртящ се кабел
Поставка
Покритие на цилиндъра: Кератинова керамика
Размер на цилиндъра: 32 мм
Брой настройки на температурата: 8
Температурен диапазон:

Температурен диапазон:
130°C – 200°C
Тип на терморегулатора: LCD

Сервиз
2 години международна гаранция

* след 2 години симулирано къдрене при 180°C на средно
европейска коса. без цъфтеж
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