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Depilator Babyliss G933E
depilacja światłem biały
Cena

499,00 zł

Dostępność

Wyprzedano

Numer katalogowy

011274

Kod producenta

G933E

Kod EAN

3030050114850

Producent

BABYLISS

Kolor

Biały

Sposób depilacji

impuls światła

Zasilanie

Sieciowe

Rodzaj depilacji

na sucho

Opis produktu
Zaufaj technologii depilacji światłem
Depilacja światłem osłabia cebulki włosów, dzięki czemu
wypadają one bezboleśnie, a odrastają powoli. Wystarcza na
kilka miesięcy i jest całkowicie bezpieczna. Depilator działa
skutecznie na naturalnych kolorach: ciemny blond, brązowy i
czarny. Nie jest polecany do włosów rudych, jasny blond,
białych/siwych, a także do włosów z bardzo ciemnej skóry.

Skorzystaj z porad dostępnych w aplikacji na
smartfony
Pobierz na smartfon lub tablet darmową aplikację z poradami
dotyczącymi depilacji. Aplikacja łączy się za pomocą Bluetooth
z depilatorem, dzięki czemu możesz skonfigurować własny
plan zabiegów.

Chroń skórę przed promieniami UV
Depilator wyposażono w zintegrowany filtr UV. Ma on za
zadanie chronić skórę przed wpływem promieni
ultrafioletowych. Dzięki temu depilacja jest łagodna dla
kobiecej skóry.

Depiluj bezpiecznie z czujnikiem skóry
Czujnik kontaktu ze skórą pomoże Ci w sprawdzeniu czy Twój
typ skóry jest odpowiedni do zabiegu depilacji. Dzięki temu
możesz bez obaw depilować poszczególne części ciała.

Dopasuj intensywność światła do koloru
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skóry
Czy wiesz, że odcień skóry może się różnić w zależności od
obszaru ciała? Każdy odcień wymaga innej intensywności
światła, specjalny czujnik na bieżąco kontroluje kolor skóry i
dopasowywuje do niego światło. Dzięki temu depilacja jest
skuteczna i bezpieczna.

Depiluj bez obaw pachy i okolice bikini
Depilatora możesz używać także do usuwania włosów spod
pach i z okolic bikini. Specjalna nasadka zadba o to, aby zabieg
był delikatny dla tych wrażliwych miejsc.

Producent
Zasilanie
Sposób depilacji
Żywotność lampy
System masażu
Głowica goląca
Funkcje dodatkowe

Wymiary opakowania
Waga z opakowaniem

DEPILATOR BABYLISS G933E
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ORYGINALNE OPAKOWANIE
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BaByliss
sieciowe 230-240 V 50/60 Hz
depilacja światłem
100000 impulsów świetlnych
nie
nie
aplikacja na smartfony, Bluetooth, czujnik dotykowy, czujnik
skóry, depilacja pach i bikini, rozpoznawanie koloru skóry,
system ochrony oczu, wbudowany filtr UV
20 x 20 x 12 cm
1,50 kg

