Alisadores de cabelo - GHD
GHD ECLIPSE ®
um novo modelador para uma nova era

bbazar@globelife.com
+39 0331 1706328

GHD ECLIPSE ®
um novo modelador para uma nova era

ghd ECLIPSE ® é o novo e inovador ghd styler. Capaz de forma rápida e fácil domar
qualquer tipo de cabelo, ghd ECLIPSE ® vai revolucionar estilo mais difícil de cabelo. Por
meio da nova tecnologia patenteada tri -zone ™ - desenvolvido exclusivamente por
pesquisadores ghd para inaugurar uma nova era de styling - ghd ECLIPSE ® é capaz de
transformar o seu cabelo mais difíceis, como os muito crespos, crespos ou afro. Ele
também conseguiu grandes seções de estilo, tornando-o muito mais rápido do penteado.
O novo ghd ECLIPSE ® usa o calor instantânea que vem das lâminas perfeitamente em
forma, para obter o melhor resultado de sempre alcançado no menor tempo possível. A
nova zona de tri - 6 ™ utiliza sensores inteligentes (três em cada lâmina) para evitar a
perda de calor durante a modelagem e mantém a temperatura constante de 185 ° C, a
temperatura ideal para obter os melhores resultados.
Especificações
:
• Nova tecnologia de geração. A tecnologia exclusiva e patenteada utiliza seis Trizone ™
sensores inteligentes (três lâminas) para evitar qualquer perda de calor durante o styling e
manter a temperatura constante em cada passagem.
• Um calor de forma mais eficaz. A temperatura de 185 ° C é mantida constante durante
a duração do estilo. Esta é a temperatura ideal para o cabelo e obter os melhores
resultados.
• Styling em uma única passagem. Resultados surpreendentes desde a primeira
passagem.
• Tiras de precisão ultra- finas. Para transferir mais calor no cabelo, melhor eficiência e
estilo impecável.
• corpo mais frio ao toque. Isolamento Aerogel para aperto mais confortável.
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