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CURA DE VAPOR
planxa de vapor amb plaques de titani

La placa de vapor cura és la placa professional amb l, emissió de vapor. La combinació
de vapor i la loció de , Keraloe, (composta de queratina i Aloe Vera) Allibera nutrient i
propietats protectores a cada pas és entrar en l, eix del cabell, hidratat protegint-lo i
mantenir-lo durant molt de temps. Un tractament de real spa per al cabell. El vapor emesa
per produir un llarga durada planxa humitat prova , evita la formació de puntes obertes i
evita els danys causats per la calor típica de plats tradicionals. Els plats elaborats de titani
ió & Turmalina són ionitzant acció i fer el seu pèl suau i brillant com la seda per un estil
extraordinàriament suau i durador. Titani , ser que un element amb molt alta resistència
tèrmica permet la distribució de la mateixa, per una suau i sana ràpidament. La resistència
ceràmica que MCH tecnologia permet la placa arribar a la temperatura en uns pocs
segons fins a 230° C i es manté constant al llarg del temps.

Característiques:
• funció de vapor d, estil perfecte efecte perllongat llis , anti-humitat;
• tractament amb vapor i loció Keraloe;
• Plaques de titani & ió Turmalina;
• propietats ionitzants;
• resistència ceràmica MCH tecnologia: calor homogeni i constant;
• disseny ergonòmic és lleugera i manejable;
• pinta ajustable a desaparició;
• dipòsit intercanviables.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
• digital temperatura regulable des de 150° C fins a 230° C;
Exhibició de • digital LCD;
plats de • amplada 3 , 8 cm;
plats de • longitud 9 , 5 cm;
• automàtic apagada en cas de sobrecalentamiento.
• automàtic apagada en cas de desús (temporitzador 60 minuts);
capacitat del tanc • 20 ml;
• longitud de cable elèctric 3M;
• La espinal giratori Professional 360°.
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