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GUNTING RAMBUT

 Gunting merupakan alat kerja yang penting bagi penata rambut stylist, sehingga tidak
menghasilkan apa-apa, bahkan tidak pada pinjaman, rekan kerja atau karyawan.
Kebanggaan artikel ditangani dengan CO.IN., adalah GESER JEWELRY meteorit, hanya
untuk bahan dengan yang dibangun, didasarkan pada meteorit bar, yang membuatnya
menjadi jaminan seumur hidup : Anda dapat mempertajam pisau tanpa mengorbankan
memakai dan memelihara kawat lama dipegang mereka.
Juga unik dalam bentuk, untuk studi tentang keseimbangan dan ergonomi penggunaan,
untuk finishing di damask tersebut.
Keunikannya membuat obyek didambakan oleh para profesional dan kolektor, dan
membuat sebuah penghargaan eksklusif dan bergengsi di kompetisi internasional. 

  BAHAN 
Ide awal adalah untuk menciptakan unik, hampir magis, yang dikombinasikan nilai intrinsik
makna simbolis yang sama pentingnya, seperti tujuan, kemudian berpikir untuk hanya tiga
seniman di dunia yang akan membuktikan layak penghargaan ini. Dengan demikian,
meteorit GESER PERHIASAN dilakukan di 3 buah di mana, berkat keterampilan para
pemalsu utama Italia, baja damask bergabung dengan masalah yang datang dari langit.
Item dengan akar jauh ke masa lalu, dengan bahan yang sama seperti pedang ditempa
dari ksatria kuno, benda yang mengakar kuat dalam ruang untuk merangkul karena foil
logam meteorit. 

  DAMASCUS DESAIN 
Seorang kesatria adalah pedangnya dan menempa nya adalah proses yang lambat dan
magis Dalam jauh Damaskus, pada saat Tentara Salib dan turnamen, tradisi panjang
gunsmiths induk melahirkan benda-benda bernilai besar : mereka dibangun di baja
Damaskus
.Legenda mengatakan bahwa pedang yang terbuat dari baja damask bisa memotong
batu, digulung sekitar seorang pria dan punggung lurus, tanpa pernah kehilangan ujung
tombak.
Sebuah materi yang mendamaikan fleksibilitas dan ketangguhan karena penyerapan yang
berbeda dari karbon, terutama terkonsentrasi di tepi pedang, menjaga inti pusat yang
relatif lembut.
Untuk waktu yang lama, sejak 1300, belum ada kabar dari proses ini, sehingga kita
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meratapi kehilangannya, tapi salah. 

  LOCK BOX TOP penata rambut 
Kasus terbaik yang dirancang khusus untuk 3 buah GUNTING JEWELRY meteorit.
Sebuah blok aluminium untuk mengakomodasi di Laser kursi berongga barang-barang
eksklusif.
Sayatan TOP penata rambut, pada dua sisi kotak, bagian bawah blok dan bagian atas
tutupnya, itu meningkatkan gloss / satin dari bahan yang dibuat. 
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