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ABUR DE ÎNGRIJIRE
plac? de abur cu pl?ci de Titan

Placa de abur de îngrijire este placa profesionale cu abur de emisie. Combina?ia de abur
?i lo?iune , Keraloe, (compus din keratina si Aloe Vera) elibereaz? substan?e nutritive ?i
propriet??i de protec?ie la fiecare pas este introducerea firul de par, protejând-o ?i
men?inându-l hidratata pentru o lung? perioad? de timp. Un tratament spa reale pentru
p?r. Emise abur pentru a produce o lung? durat? c?lcat îmbr?c?minte umiditate-dovada ,
previne formarea de split se termin? ?i evit? daunele cauzate de caldura tipic de pl?ci
tradi?ionale. Feluri de mâncare din titan Ion & turmalina sunt ionizante ac?iune ?i face
p?rul moale ?i str?lucitor ca de m?tase pentru un extra smooth styling ?i durabil. Titan , a fi
un element cu rezistenta la caldura foarte mare permite distribuirea de aceea?i, pentru o
buna si sanatoasa rapid. Ceramica rezistenta la MCH tehnologie permite pl?cii s? ajung?
la temperatura în câteva secunde pân? la 230° C ?i o p?streaz? constant? de-a lungul
timpului.

Caracteristici:
• func?ia de abur pentru coafare perfect? efect prelungit netede , anti-umiditate;
• tratament cu abur ?i Keraloe lotiune;
• Titan pl?ci & turmalina Ion;
• proprietati ionizante;
• ceramica rezistenta MCH tehnologie: omogene ?i constant? de c?ldur?;
• ergonomic design este lumin? ?i la îndemân?;
• pieptene reglabil la dispari?ia;
• rezervor de interschimbabile.

SPECIFICA?II TEHNICE
• temperatura digitale reglabile la 150° C 230° c;
• Digital LCD display;
• latime 3 , 8 cm preparate;
• durata 9 , 5 cm preparate;
• automate oprire în caz de supraînc?lzire.
• automate oprire în desuetudine (timer 60 minute);
capacitate rezervor • 20 ml;
• Lungime cablu electric 3 m;
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• Cablu de pivotare profesionale 360°.
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