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H?I N??C CH?M SÓC
h?i ki?u t?m v?i t?m Titan

Các t?m h?i ch?m sóc là t?m chuyên nghi?p v?i h?i ki?u khí th?i. S? k?t h?p c?a h?i n??c
và kem d??ng da , Keraloe, (sáng tác c?a Keratin và Aloe Vera) phát hành các ch?t dinh
d??ng và b?o v? tài s?n t?i m?i b??c vào các s?i tóc, b?o v? và gi? nó ng?m n??c trong m?t
th?i gian dài. M?t ?i?u tr? th?c t? spa cho tóc. H?i n??c ???c phát ra ?? s?n xu?t m?t lâu dài
là (?i) ?? ?m-b?ng ch?ng , ng?n ng?a s? hình thành c?a k?t thúc phân chia và tránh nh?ng
thi?t h?i gây ra b?i s? ?m áp ?i?n hình truy?n th?ng t?m. Các món ?n làm b?ng titan Ion &
Tourmaline ion hóa hành ??ng và làm cho mái tóc c?a b?n m?m m?i và sáng bóng nh? l?a
cho m?t phong cách thêm m?n và b?n. Titan , là m?t ph?n t? v?i s?c ?? kháng nhi?t ?? r?t
cao cho phép phân ph?i c?a cùng m?t, cho m?t m?n và kh?e m?nh m?t cách nhanh
chóng. Cu?c kháng c? g?m MCH công ngh? cho phép các t?m ?? ??t ???c nhi?t ?? trong
m?t vài giây lên t?i 230° C và gi? không ??i trong su?t th?i gian.

Tính n?ng:
• ch?c n?ng h?i n??c cho phong cách hoàn h?o có hi?u l?c kéo dài m?n , ch?ng ?m;
• ?i?u tr? v?i h?i n??c và kem d??ng da Keraloe;
• Titan t?m & Ion Tourmaline;
• ion tài s?n;
• g?m kháng MCH công ngh?: ??ng nh?t và liên t?c nhi?t;
• ergonomic thi?t k? là ánh sáng và ti?n d?ng;
• ?i?u ch?nh ch?i ?? bi?n m?t;
• xe t?ng hoán ??i cho nhau.

THÔNG S? K? THU?T
• k? thu?t s? nhi?t ?? ?i?u ch?nh t? 150° C ??n 230° C;
• K? thu?t s? LCD hi?n th?;
• chi?u r?ng các món ?n cm 3 , 8;
• chi?u dài 9 , 5 cm món ?n;
• 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);
• 20 ml dung tích thùng;
• chi?u dài cáp ?i?n 3 m;
• Chuyên nghi?p 360° xoay dây.
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