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h?ng ngo?i t?m

H?ng ngo?i t?m chuyên nghi?p k?t h?p các ch?c n?ng b?o v? tia h?ng ngo?i ?? th?ng và
các thu?c tính ion c?a Titan g?m và Tourmaline. B?c x? h?ng ngo?i phát ra khi s? d?ng
hành ??ng trên các s?i tóc t? bên trong riparandolo , ?ng h? s? cân b?ng c?a da ??u và
m?t hành ??ng sâu ch?ng vi khu?n. K?t h?p v?i ion âm g?m Tourmaline h?ng ngo?i ??
cung c?p cho tóc ?? ?m và t?a sáng ?? ??m b?o m?t m?n hoàn h?o mà không gây t?n h?i
chúng. Nhi?t h?ng ngo?i cho phép s? h?p thu c?a ph??ng pháp ?i?u tr? ???c th?c hi?n trên
tóc trong khi lo?i b? Frizz ?? l?i tóc m?n , r?t, ng?m n??c và cho ?n. MCH kháng chi?n
công ngh? cho phép các t?m ?? ??t ???c nhi?t ?? trong m?t vài giây lên ??n 230° C và gi?
nó không ??i trong su?t th?i gian.

Tính n?ng:
• b?c x? h?ng ngo?i;
• G?m Tourmaline Ion t?m & Titan.
• Ion tài s?n;
• kháng MCH công ngh?: ??ng nh?t và liên t?c nhi?t;
• trên t?m cho d? dàng h?n là (?i).
• ergonomic thi?t k? là ánh sáng và ti?n d?ng;
• tái cân b?ng hành ??ng và ch?ng-crespo;
• tái t?o và b?o v? hành ??ng.

THÔNG S? K? THU?T
• k? thu?t s? nhi?t ?? ?i?u ch?nh t? 130° C ??n 230° C;
• K? thu?t s? LCD hi?n th?;
• Chi?u r?ng 5 cm món ?n;
• Các món ?n 11 cm chi?u dài;
• t? ??ng chuy?n ??i-ra trong tr??ng h?p quá nóng.
• t? ??ng chuy?n ??i-ra trong tr??ng h?p quá x?a (h?n gi? 60 phút);
• ?óng t?m nút ?? l?u tr? m?t cách an toàn;
• h?ng ngo?i b?o v? t? ti?p xúc v?i ch?t l?ng.
• chi?u dài cáp ?i?n 3 m;
• Chuyên nghi?p 360° xoay dây.
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