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PARLUX ALYON
eesmärk on tagada hea professionaalne jõudlus.

Uus Parlux ALYON® mudel on disainitud eesmärgiga pakkuda professionaalile
maksimaalset sooritusvõime "kerguse" vastupidavuse ja kasutatavuse osas, piiramata
mingil moel juuksuri loovust.
Uus K-ADVANCE PLUS® professionaalne vahelduvvoolumootor, mille pikendatud
eluiga on 3000 tundi ja õhuvool 84 kuupmeetrit tunnis, on loodud selleks, et tagada
suurepärane professionaalne jõudlus.
Ideaalse võimsuse muutuv geomeetriakindlus 2250 vatti koos küttepiirkondade
optimeerimisega võimaldab saavutada veelgi ühtlasema tarnetemperatuuri.
Nüüd on juuksuri jaoks hädavajalik Parlux ALYON-i® süsteem "AIR IONIZER TECH"
suurus, et optimeerida negatiivsete ioonide emissiooni staatilise elektri kõrvaldamisega,
muutes juuksed pehmemaks ja säravamaks ning kiirendades kuivamisaega.
Uuenduslik HFS - HAIR FREE SYSTEM' Patent Pending' seade, mis on integreeritud
fööni imemisse, hoiab juukseid ja võimaldab seadet puhtana hoida, tagades aja jooksul
suurema efektiivsuse.
Kolmekordse isolatsiooni ja sisemise toruga spetsiaalne konstruktsioon jätab fööni
esiosa külmaks, võimaldades mugavat käepidet ja kasutusvabadust.
Ümberkujundatud käepide" tasakaalustamise optimeerimine ja kõigi komponentide
kergendamine on võimaldanud saada fööni, mida on mugav kasutada ja mis kaitseb
juuksuri tervist.
"Prismaatilise" kujuga uuenduslik tehnoloogiline disain annab föönile originaalsuse,
mis integreerub ideaalselt kaasaegse stiiliga kõige prestiižsemates salongides.

Uus professionaalne mootor
K-ADVANCE PLUS®
Pikem eluiga: 3000 tundi
Õhuvool: 84 m3/h
Uus muutuva geomeetria takistus
Ideaalne võimsus: 2.250 Watt
Ioontehnoloogia "Air Ionizer Tech"
Esikorpus "Kütmisvastane"
Süsteem "HFS - HAIR FREE SYSTEM" Patent Ootel
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Väga kerge" tasakaalustatud ja ergonoomiline
Ergonoomilised "pehmed" lülitid tagavad parema kasutusmugavuse.
Ümberkujundatud kaabli nääre: tagab kaabli parema kaitse.
Keskkonnasõbralik filosoofia: ringlussevõetavad toorained ja pakendite madal
mürasaaste ei ole kahjulikke heitmeid ja ülikiire kuivatamine energiasäästuks.
Tehnoloogiline disain: "prismaatiline" kuju annab föönile originaalsuse, mis sobib
ideaalselt kaasaegse stiili jaoks kõige prestiižsemates salongides.
Kuva pakend: ideaalne väljapanekuks kauplustes.
Pakendi sisu: Kõiki värve müüakse kahe düüsiga" uus kesköö sinine värv on
saadaval spetsiaalses pakendis, mis sisaldab ka MagicSense difuusorit. ®
Tarvikud: ALYON difuusor '®Melody Summuti ja uuenduslik MagicSense ® '
spetsiaalne difuusor, et saavutada lokkis juuste loomulik kuivatamine lühikese aja
jooksul täiuslike tulemustega ilma kammimiseta.
Saadaval värvid: kollane' roosa' türkiissinine' kesköösinine' jade' pronksist grafiit
matt ja matt must.

SAADAOLEVAD VÄRVID
Parlux ALYON® on saadaval järgmistes värvitoonides: punane' kollane' roosa
türkiissinine kesköösinine' jade' kuld' pronksist grafiitmatt ja
matt must.
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