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GHD ECLIPSE ®
m?t máy t?o ki?u tóc m?i cho m?t k? nguyên m?i

GHD ECLIPSE ® là m?i và sáng t?o máy t?o ki?u tóc GHD. Có th? nhanh chóng và d?
dàng ch? ng? b?t k? lo?i tóc, GHD ECLIPSE ® s? cách m?ng hóa tóc t?o ki?u tóc khó
kh?n h?n. B?ng ph??ng ti?n c?a công ngh? m?i c?p b?ng sáng ch? ba khu ™ - ??c quy?n
???c phát tri?n b?i các nhà nghiên c?u GHD ?? m? ra m?t k? nguyên m?i c?a phong cách GHD ECLIPSE ® có th? chuy?n ??i mái tóc c?a b?n khó kh?n h?n, ch?ng h?n nh? nh?ng
ng??i r?t xo?n, xo?n ho?c tóc xo?n. Ông c?ng qu?n lý ?? phong cách ph?n l?n, làm cho nó
nhanh h?n nhi?u t?o ki?u tóc.
GHD ECLIPSE ® m?i s? d?ng nhi?t t?c th?i mà ??n t? các cánh hình hoàn h?o, ?? có
???c k?t qu? t?t nh?t bao gi? ??t ???c trong th?i gian ng?n nh?t có th?. Tri- khu v?c m?i 6 ™
s? d?ng các c?m bi?n thông minh (ba trên m?i l??i) ?? ng?n ch?n s? m?t nhi?t trong quá
trình t?o ki?u tóc và gi? cho nhi?t ?? không ??i ? 185 ° C, nhi?t ?? lý t??ng cho k?t qu? t?t
nh?t.
Thông s? k? thu?t :
• công ngh? th? h? m?i. Công ngh? c?p b?ng sáng ch? ??c ?áo và s? d?ng sáu trizone ™
b? c?m bi?n thông minh (ba l??i) ?? ng?n ch?n b?t k? t?n th?t nhi?t trong quá trình t?o ki?u
tóc và gi? cho nhi?t ?? không ??i ? t?ng v??t qua.
• M?t nhi?t hi?u qu? h?n. Nhi?t ?? 185 ° C ???c duy trì liên t?c trong su?t th?i gian c?a
phong cách. ?ây là nhi?t ?? lý t??ng cho t?o ki?u tóc và có ???c k?t qu? t?t nh?t.
• T?o ki?u tóc trong m?t l?n duy nh?t. K?t qu? ?áng ng?c nhiên t? ??u tiên v??t qua.
• D?i ?? chính xác siêu m?ng. ?? truy?n nhi?t thêm v? tóc, hi?u qu? t?t h?n và t?o ki?u tóc
hoàn h?o.
• c? th? l?nh h?n khi ch?m vào. Aerogel cách nhi?t cho c?m tho?i mái h?n.
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