Beauty set
Series 9000
Pro celé tělo
Vše v jednom
Péče o pokožku a odstraňování
chloupků
+ 12 kusů příslušenství

BRE740/90

Hladká pokožka po celém těle.
Ošetření pokožky. Odstraňování chloupků. Pedikúra
Beauty Set Series 9000 je kompletní luxusní sada pro hladkou pokožku od hlavy
až k patě. Skládá se z epilátoru a zastřihovače. Obsahuje i další všestranné
nástavce a příslušenství. Jde o opravdovou odměnu pro vaši pokožku, vaše obočí,
tělo a chodidla.
Snadné používání bez námahy
Bezkabelové mokré i suché holení je ideální do vany nebo sprchy
Výjimečné výsledky
Holicí hlavice a zastřihovací hřeben pro hladké oholení
Obsahuje zastřihovací hlavici a nástavec pro ošetření oblasti třísel.
Kryt pro ošetření citlivých partií
Kryt pro optimální kontakt s pokožkou a maximální pohodlí
Mimořádně široký epilátor se světlem Opti-light
Hladká pokožka až na 4 týdny
Více než jen epilace
Peelingový kartáček odstraňuje odumřelé buňky kůže
K preciznímu ošetření obočí
Masážní nástavec pro relaxaci a zářivou pokožku
Elektrický pilník pro pedikúru chodidel s přesným rotačním kotoučem
Hladká pokožka, vždy
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Přednosti
Bezkabelové mokré i suché použití

Tělový peelingový kartáček

nepohodlí, protože místo vás jemně napíná
pokožku pouze v oblasti, kterou právě
ošetřujete.
Mimořádně široký epilátor

Díky designu protiskluzové rukojeti je ideální
pro použití v kontaktu s vodou. Umožňuje
pohodlné, šetrné oholení ve vaně nebo ve
sprše. Pro větší pohodlí jej můžete použít také
bezkabelově.
Holicí hlavice a zastřihovací hřeben

Náš tělový peelingový kartáček odstraňuje
odumřelé buňky kůže a napomáhá prevenci
zarůstání chloupků. 48 200 jemných
hypoalergenních štětin jemně, ale účinně stírá
odumřelé buňky kůže a podporuje regeneraci
pokožky. Toto zařízení provede efektivnější
peeling než pouze manuální péče.
Kryt pro ošetření citlivých oblastí

Mimořádně široká epilační hlavice pokryje
jedním tahem větší část pokožky a tím
chloupky odstraňuje rychleji. Jedinečné světlo
zajistí, že nevynecháte ani jemné chloupky
a dosáhnete nejlepších epilačních výsledků po
celém těle.
Pinzeta se světlem

Holicí hlavice nabízí hladké oholení a větší
šetrnost pro různé části těla. Je dodávána se
zastřihovacím hřebenem pro úpravu oblasti
bikin.
Zastřihovací hlavice a nástavec pro ošetření
oblasti třsel.

K zajištění mimořádně jemné epilace
v oblastech, kde je to nejvíc potřeba, má
přístroj kryt pro ošetření citlivých oblastí tváře,
podpaží a linie bikin.
Kryt pro optimální kontakt s pokožkou

Tato precizní pinzeta se zabudovaným světlem
a zrcátkem vám umožní vytvarovat obočí tak,
jak chcete.
Masážní nástavec

Obsahuje zastřihovací hlavici a nástavec pro
oblast třísel a pro pohodlnější péči o citlivé
oblasti.

Pro maximální pohodlí a snadnou epilaci s
krytem pro optimální kontakt s pokožkou. Je
navržen tak, aby snižoval tahání za pokožku a

Náš masážní nástavec na tělo vám poskytne
relaxační kúru a vy si tak můžete vychutnat
zářivou pleť.
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Speciﬁkace
Funkce
Nastavení rychlosti: 2 nastavení

Hřeben zastřihovače oblasti třísel
Zastřihovací hřeben
Kryt pro ošetření citlivých oblastí
Kryt pro optimální kontakt s pokožkou
Nástavec na pedikúru
Tělová masážní hlavice
Pinzeta se světlem
Zastřihovač

Spotřeba
Typ baterie: Lithium-iontový
Nabíjení: 2hodinové nabíjení
Rychlé nabíjení
Doba používání: až 40 minut
Příslušenství
Čisticí kartáč
Tělový peelingový kartáček
Pouzdro: Pouzdro
Holicí hlavice
Zastřihovací hlavice pro oblast třísel

Výkon
Epilační disky: Keramické disky
Epilační hlavice: Mimořádně široká

Technické údaje
Napětí: 15 V / 5,4 W
Počet otáček, rychlost 2: 70 400 za minutu
Počet otáček, rychlost 1: 64 000 za minutu
Počet disků: 32
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Snadné použití
Bez kabelu
Rukojeť: Rukojeť ve tvaru S
Mokré a suché použití
Světlo Opti-light

* Ocenění IF Design Award 2016

