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Õrn viis nautida siledat nahka kauem
Epileerige märjalt, jahutage jääga

Selle õrna epileerimiskomplektiga saate leebelt, ent samas tõhusalt kehakarvu eemaldada. Kasutage epilaatorit

duši all või vannis, et eemaldada karvad juurega ilma nahka sikutamata. Kui see tehtud, rahustage nahka

jahutava jääkindaga, mis tagab kauni sileda naha.

Kaunilt sile nahk
Tõhus epileerimissüsteem tõmbab karvad koos juurtega välja (0,5 mm)

Mugav epileerimine
Kuni 30 minutit juhtmevaba epilatsiooni, üks tund kiirlaadimist

Täielikult pestav seade tagab hügieenilisuse ja hõlpsa puhastamise

1. kiirus õrnaks epileerimiseks ja 2. kiirus maksimaalseks jõudluseks

Õrn karvade eemaldamine
Jahutav jääkinnas rahustab nahka, jättes selle siledaks ja säravaks

Epileerige vee all, et karvu oleks lihtsam eemaldada koos juurtega.

Lahendus tundliku naha jaoks
Karvade piiramiseks, kujundamiseks ja tundlikest piirkondadest eemaldamiseks
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Esiletõstetud tooted
Epileerige duši all või vannis

Vee all epileerides on karvu lihtsam

eemaldada. Õrnad epileerimiskettad

eemaldavad karvad koos juurtega ilma nahka

venitamata. Epilaatorit saate kasutada ka

kuivalt raseerimiseks.

Jahutav jääkinnas

Jää aitab pooridel ja foliikulitel pärast

epileerimist sulguda ning rahustab nahka.

Jahutava jääkinda kasutamine pärast duši all

või vannis epileerimist jätab naha siledaks ja

säravaks.

Raseerimispea ja kammotsak

Kasutage raseerimispead tundlikest

piirkondadest karvade eemaldamiseks.

Kammotsakuga saate piirata pikemaid karvu

enne epileerimist. Samuti saate selle abil

kujundada bikiinipiirkonda.

Karvade eemaldamine juurtega

Epileerimisel eemaldatakse karvad koos

juurega. Uued karvad on õhemad ja kasvavad

aeglasemalt. Tulemused püsivad kuni 4

nädalat.

Kaks kiiruseseadet

Sellel epilaatoril on kaks kiiruseseadet. 1. kiirus

üliõrnaks epileerimiseks ja 2. kiirus ülitõhusaks

epileerimiseks.

Juhtmeta kasutamine & laetav

Kuni 30 minutit juhtmevaba epilatsiooni, üks

tund kiirlaadimist

Täielikult pestav

Loputage epilaatorit jooksva vee all, et

hooldada seda võimalikult hügieeniliselt
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Spetsifikatsioon
Omadused
Kaks kiiruseseadet

2-aastane garantii

Juhtmeta kasutamine & laetav

Täielikult pestav

Jahutav jääkinnas

Epileerige duši all või vannis

Karvade eemaldamine juurtega

Tarvikud
Puhastusharjake

Mugav kott

Elektriline raseerimispea: piirlikammiga

Jääkinnas

Tehnilised andmed
Pinge: 3,6 V

Haaravate punktide arv: 20

Ketaste arv: 21

Tõmbamistegevused / teine kiirus 1: 666

Tõmbamistegevused / teine kiirus 2: 733
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