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Idealna stylizacja każdego dnia

Zdrowe i zadbane włosy to niezaprzeczalna wizytówka każdej kobiety. Burza loków czy proste pasma – nie ma
wątpliwości, że wystylizowana fryzura w każdym kształcie przykuwa uwagę, a przede wszystkim poprawia
samopoczucie noszącej ją kobiety. Jeśli chcesz mieć idealnie proste i gładkie włosy zastosuj prostownicę HSS601
marki Blaupunkt.

Aluminiowe płytki grzewcze zostały pokryte ultra gładką ceramiką z dodatkiem turmalinu i olejku arganowego, który
umożliwia sukcesywne uzyskanie miękkich i pełnych blasku włosów, bez ich obciążania, działając jak nawilżająca i
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lecznicza kuracja.. Turmalin zaś to idealny ze względu na jego właściwości. Oprócz zapobieganiu zjawiska
elektryzowania się włosów, pod wpływem wysokiej temperatury wytwarza on jony ujemne, które zamykają łuski
włosów, tym samym chroniąc przed ich zniszczeniem i sprawiając, że są gładkie i połyskujące. Aluminium
odpowiadają za idealne rozprowadzanie ciepła i równomierne rozgrzanie płytek prostujących.
Temperatura pracy prostownicy może być regulowana w zakresie od 100°C do 220°C, co pozwoli na wyprostowanie
zarówno cienkich, wrażliwych i podatnych na uszkodzenia włosów, jak i tych grubych i falowanych. Dopasowujące
się nachylenie płytek do pasma włosów poprawiają proces prostowania i sprawiają, że obsługa prostownicy HSS601
jest jeszcze szybsza i przyjemniejsza.
HSS601 jest gotowa do pracy w miej niż minutę od włączenia, nie tracisz więc czasu na oczekiwanie, aż prostownica
odpowiednio się nagrzeje. Docenią to zwłaszcza Panie żyjące w pośpiechu. Na czytelnym i eleganckim wyświetlaczu
LED sprawdzimy aktualny poziom ustawienia temperatury.
Funkcje i specyfikacja HSS601:
-

Aluminiowe płytki pokryte ultra gładką ceramiką z dodatkiem turmalinu i olejku arganowego
Pokrycie turmalinowe zapobiegające elektryzowaniu się włosów
Rozmiar płytek: 110 x 24 mm
Regulacja temperatury od 100°C do 220°C
Gotowa do użycia w mniej niż minutę
Dopasowujące się nachylenie płytek do pasma włosów
Wyświetlacz LED
Zasilanie: 100-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 49 W
Kod EAN: 5901750505003

Sugerowana cena detaliczna brutto: 79 zł
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BLAUPUNKT / 2N-Everpol
press box
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