PRODUKTOVÝ TIP

NOVÝ PRECIZNÍ ZASTŘIHOVAČ CHLOUPKŮ BABYLISS MEN
Francouzská značka BaByliss uvádí před Vánoci na trh novou dárkovou sadu zastřihovače chloupků
pro muže 7058PE. Jde o precizní zastřihovač určený k odstranění nechtěných chloupků v nose i uších
a pomůže také s péči o obočí a nehty.
Dárková sada BaByliss MEN 7058PE obsahuje vše potřebné pro péči o chloupky i nehty. Zastřihovač
chloupků v modro-černo-stříbrném provedení je efektivním, šetrným a bezpečným pomocníkem proti
chlupům a hravě si poradí i s chloupky na těle nebo výrazným obočím.
K zarovnání obočí, kotlet a strniště se hodí vertikální
zastřihovací hlava. Na ni lze nasadit ještě 2 vodicí hřebeny –
menší stříhá vlasy přibližně na 4 mm a je vhodný na obočí,
linie na krku a kotlety. Větší hřeben stříhá vlasy přibližně na
7 mm a je ideální na obočí a vousy. Další využití má
zastřihovač při nasazení rotační zúžené zastřihovací hlavy,
která je uzpůsobena pro nosní dírky a uši.
Součástí balení jsou i nůžky a kleště na nehty, které tvoří
nezbytnou součást pánské toaletní výbavy. Dále praktická
transportní taška a 1 baterie typu AA, která zajišťuje
bezdrátový provoz přístroje.
Doporučená cena BaByliss Paris 7058PE je 599,- Kč a výrobce na něj poskytuje prodlouženou záruku 3
roky.

O značce BaByliss PARIS:
Francouzská značka BaByliss patří kvalitou produktů a inovacemi mezi špičky evropského trhu. Vznikla v 60. letech minulého
století vynálezem francouzského kadeřníka Leliévreho, který vyvinul absolutní novinku té doby – elektrickou kulmu na vlasy.
Značka BaByliss jako součást koncernu Conair se stala jedničkou na celosvětovém trhu v kategorii péče o vlasy a také s velkým
náskokem nejprodávanější značkou v Evropě v kategorii rovnání vlasů.
BaByliss navrhl a vymyslel automatickou loknovací kulmu a zároveň tím vytvořil novou kategorii v produktech určených k péči
o vlasy. Vývoj automatické kulmy trval celých 5 let a stále BaByliss vyvíjí nové produkty, které jsou vždy revolučními novinkami
v oboru a profesionální úrovně, které lze použít i neprofesionálním spotřebitelům.
Značkové výrobky BaByliss využívají kadeřnické salony v Praze, Paříži, Londýně, Stockholmu, Moskvě, Římě, Dubaji nebo v
JAR. Díky takto ověřené kvalitě jsou vybrané výrobky BaByliss prodávány s 3. a více letou zárukou. Technické parametry
produktů jsou na špičkové úrovni, a to jak výkoností motorků, tak i přesností čepelek, které jsou broušené elektrochemickou
cestou.
BaByliss nabízí produkty pro ženy i muže – vysoušeče vlasů, žehličky na vlasy i kulmy, zastřihovače vousů i vlasů, i intimních
chloupků. Jsme velmi rádi, že i zákazníci v České republice budou moci být krásnější s BaByliss a BaByliss MEN.
Pro více informací kontaktujte:
Moniku Strakovou – PHOENIX COMMUNICATION
monika@phoenixcom.cz
(00420) 774 814 654

