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DEPILATOR BRAUN SILKEXPERT BD5008 IPL 120K
Cena

899,00 zł

Dostępność

Wyprzedano

Numer katalogowy

011362

Kod producenta

BD5008 IPL 120K

Producent

BRAUN

Opis produktu
120 000 impulsów
Do 8 lat kompletnych zabiegów na ciało lub 15 lat w przypadku
depilacji łydek, okolic bikini, twarzy i pach.

Inteligentny sensor kolorytu skóry
SensoAdapt™
Odcień skóry nie jest jednolity – różni się w zależności od
obszaru ciała. Wyjątkowy sensor kolorytu skóry SensoAdapt™
nieustannie – 80 razy na sekundę – odczytuje odcień skóry i
automatycznie dopasowuje do niego intensywność światła, co
przekłada się na maksymalną skuteczność i bezpieczeństwo.

Tryb płynny
Do szybkiego i skutecznego zabiegu depilacji IPL użyj trybu
płynnego – uwalnia fale świetlne z większą częstotliwością i
minimalizuje ilość pominiętych obszarów.

Szybkie zabiegi metodą IPL
Urządzenie Braun Silk-expert IPL umożliwia wykonywanie
szybkich zabiegów odpowiednich do dużych obszarów ciała, na
przykład nóg czy rąk. Trwają wyjątkowo krótko (nawet 8 minut)
i są równie skuteczne jak długotrwałe zabiegi.

Testowany klinicznie
Wzorowany na profesjonalnej technologii depilacji świetlnej
depilator Braun Silk-expert IPL to testowane klinicznie
urządzenie umożliwiające bezpieczne i skuteczne użytkowanie
w domu.

Dostosuj zabieg do swoich potrzeb: Tryb
normalny, delikatny albo bardzo delikatny.
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W trybie normalnym depilator pracuje z największą mocą i
dostosowuje się do odcieni skóry w każdym momencie.
Działając w trybie delikatnym, depilator Braun Silk-expert
dostosowuje się do różnych odcieni skóry równie szybko i
skutecznie, jak w przypadku pracy w trybie normalnym –
różnica polega na tym, że pracuje z mniejszą mocą. W trybie
bardzo delikatnym depilator Braun Silk-expert pracuje z
najmniejszą mocą. To najlepsza opcja dla początkujących albo
przy depilacji miejsc wrażliwych lub w fazie poprawek.

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

DEPILATOR BRAUN SILK-EXPERT BD5008 IPL
SZCZOTECZKA BRAUN FACE
PRZEJŚCIÓWKA Z PRZEWODEM SIECIOWYM I WTYCZKĄ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ORYGINALNE OPAKOWANIE
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Braun
Sieciowe 230-240V 50/60 Hz
Depilacja światłem
120000 impulsów świetlnych
Nie
Nie
Czujnik skóry, rozpoznawanie koloru skóry
1,7 kg

