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GHD ECLIPSE ®
una nova styler per a una nova era

 ghd ECLIPSE ® és el nou i innovador ghd styler. Capaç de dominar de forma ràpida i
fàcilment a qualsevol tipus de cabell, ghd ECLIPSE ® revolucionarà l'estil de pèl més
difícil. A través de la nova tecnologia patentada de tres zones ™ - desenvolupat
exclusivament per investigadors ghd per marcar el començament d'una nova era d'estil -
ghd ECLIPSE ® és capaç de transformar el cabell més difícils, com les que molt arrissat,
molt arrissat o afro. També va aconseguir una gran part d'estil, pel que és molt més ràpid
el pentinat del cabell. 

 El nou ghd ECLIPSE ® utilitza la instantània de calor que prové de les fulles de forma
perfecta, per obtenir el millor resultat mai aconseguit en el menor temps possible. El nou
tri - zona 6 ™ utilitza sensors intel · ligents (tres a cada blade) per evitar la pèrdua de calor
durant el pentinat i manté constant la temperatura a 185 ° C, la temperatura ideal per
obtenir els millors resultats. 

Especificacions 

 :
• La tecnologia de nova generació. La tecnologia única i patentada utilitza sis Trizone ™
sensors intel · ligents (tres clavilles) per evitar la pèrdua de calor durant el pentinat i
mantenir la temperatura constant en cada passi.
• Una calor de manera més eficaç. La temperatura de 185 ° C es manté constant durant
la durada del pentinat. Aquesta és la temperatura ideal per al pentinat del cabell i obtenir
els millors resultats.
• Styling en una sola passada. Resultats sorprenents des de la primera passada.
• Tires de precisió ultra - fines. Per transferir més calor en el cabell, millor eficiència i un
estil impecable.
• El cos més fred al tacte. Aïllament d'aerogel per un adherència més còmode. 
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