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Zasijte!

SalonDry Active ION in SalonStraight Active ION XL
Ta komplet Shine s sušilnikom za lase in profesionalnim ravnalnikom las je posebej 
zasnovano darilo s podobnim videzom obeh izdelkov

Enostavna uporaba
• Sušilnik: 1,8-metrski napajalni kabel
• Ravnalnik: 1,8-metrski napajalni kabel
• Ravnalnik: izjemno široki plošči za boljše rezultate
• Ravnalnik: hiter čas segrevanja in pripravljenost za uporabo v 30 sekundah
• Ravnalnik: zaklepni sistem na ročici za enostavno shranjevanje

Čudovito oblikovani lasje
• Ravnalnik las: 210 °C za profesionalno oblikovanje in popolne rezultate
• Sušilnik: Cool Shot poudari vaš slog
• Sušilnik: profesionalna moč 2000 W za popoln profesionalni volumen
• Sušilnik: Popolna pričeska s tankim nastavkom za urejanje

Manj poškodovanih las
• Sušilnik: 6 nastavitev za toploto/hitrost za popolno prilagodljivost
• Ravnalnik las: keramični plošči za gladko drsenje in sijoče lase
• Sušilnik: oblikovanje z ioni za sijočo in gladko pričesko



 Nega z ioni

Oblikujte svojo pričesko z ioni. Negativno 
nabiti ioni preprečujejo statično naelektrenost, 
negujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico, kar 
okrepi sijaj las. Rezultat so čudovito sijoči 
gladki lasje brez kodrov.

Keramični plošči

Keramika je že po naravi mikroskopsko gladka 
in trpežna ter je eden izmed najboljših 
materialov za izdelavo ravnalnih plošč. 
Previdna obdelava keramičnih plošč izboljša 
drsenje in negovanje ter zagotavlja popolne 
sijoče lase.

Temperatura 210 °C za profesionalno 
oblikovanje

Visoka temperatura vam omogoča 
spreminjanje oblike pričeske in vam zagotavlja 
popoln videz.

Nega z ioni

Oblikujte svojo pričesko z ioni. Negativno 
nabiti ioni preprečujejo statično naelektrenost, 
negujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico, kar 
okrepi sijaj las. Rezultat so čudovito sijoči 
gladki lasje brez kodrov.

Hiter čas segrevanja

Ravnalnik: hiter čas segrevanja in pripravljenost 
za uporabo v 30 sekundah

Izjemno široke plošče

Izjemno široki ravnalni plošči sta bili zasnovani 
posebej za goste ali dolge lase. Širši plošči lahko 
zravnata več las v enem potegu in skrajšata čas 
oblikovanja želene pričeske.

1,8-metrski napajalni kabel

Ravnalnik: 1,8-metrski napajalni kabel

6 nastavitev za toploto/hitrost

Sušilnik: 6 nastavitev za toploto/hitrost za 
popolno prilagodljivost
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Značilnosti
• Keramična prevleka
• Hladen zračni tok
• Vrtljiv kabel
• Oblikovanje pričeske z ioni
• Obešalna zanka

Tehnične specifikacije
• Napetost: Dvojna napetost V

• Dolžina kabla: 1,8 m
• Barva/površina: črna z vijoličnimi pikami
• Moč: Sušilnik 2000 W
• Moč v W (Tajvan): 1500 W

Servis
• 2-letna garancija
•
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