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GHD ECLIPSE ®
un nou ondulator pentru o nou? er?

 GHD ECLIPSE ® este nou ?i inovator GHD Styler. Abilitatea de a îmblânzi rapid ?i u?or
orice tip de par, GHD ECLIPSE ® va revolutiona hair styling mai dificil. Prin intermediul
noii tehnologii brevetate tri - zone ™ - dezvoltat exclusiv de catre cercetatori GHD la
intrarea într-o nou? er? de design - GHD ECLIPSE ® este capabil de a transforma parul
mai dificil, cum ar fi cele foarte ondulat, cret sau afro. De asemenea, el a reu?it s? stil de
sectiuni mari, ceea ce face mult mai rapid hair styling. 

 Noul GHD ECLIPSE ® folose?te c?ldura instant care vine de la lame perfect în form?,
pentru a ob?ine cel mai bun rezultat ob?inut vreodat? în cel mai scurt timp posibil. Noul tri-
zona de 6 ™ utilizeaz? senzori inteligen?i (trei pe fiecare blade), pentru a preveni pierderea
de c?ldur? în timpul styling ?i men?ine constant? temperatura la 185 ° C, temperatura
ideala pentru cele mai bune rezultate. 

Specificatii 

 :
• Noua tehnologie genera?ie. Tehnologia unic? ?i patentat? folose?te ?ase Trizone ™
senzori inteligen?i (trei blade), pentru a preveni orice pierdere de c?ldur? în timpul coaf?rii
?i men?ine constant? temperatura la fiecare trecere.
• O c?ldur? mult mai eficient. Temperatura de 185 ° C este men?inut? constant? pe
duratastyling. Aceasta este temperatura ideala pentru hair styling ?i a ob?ine cele mai
bune rezultate.
• Styling într- o singur? trecere. Rezultate surprinz?toare la prima trecere.
• Benzi de precizie ultra - sub?iri. Pentru a transfera mai mult? c?ldur? pe par, o mai bun?
eficien?? ?i stil impecabil.
• Corpul rece la atingere. Izolare Aerogel pentru prindere mai confortabil?. 
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