TISKOVÁ ZPRÁVA

VYSNĚNÝ ÚČES NA POČKÁNÍ
Chcete-li udělat radost ženě či kamarádce, která touží po perfektních loknách jako od
profesionálního kadeřníka, obdarujte ji novou rozevíratelnou kulmou na vlasy BaByliss Paris C112E.
Potěší při každé příležitosti – pod stromečkem, na svatého Valentýna nebo prostě jen tak. Vždyť
dokonalý účes touží mít každá žena po celý rok.
Vyčarovat okouzlující účes plný loken během chvilky je pro rozevíratelnou kulmu BaByliss Paris C112E
naprostá hračka.
Stačí podle typu vlasů zvolit jeden ze 3 stupňů
teploty, kterou je možné nastavit až na 200 °C, a
zmáčknout tlačítko na rozevření topného tělesa.
Tělesa o délce 36 mm jsou vyrobena z křemenné
mechaniky, což zaručuje šetrnou úpravu. A pak už
jen zbývá mezi ně umístit pramínky vlasů, otáčet
postupně o 180° a pomalu klouzat po pramíncích
dolů.
Vyšší bezpečnost zaručuje funkce automatického vypnutí. Pro komfortní užívání a snadnou manipulaci
je vybavena funkcí rychlého nahřátí, studenou špičkou, tepelnou podložkou a kloubovým napájecím
kabelem o délce 2,5 metru.
Doporučená akční cena BaByliss Paris C112E je 2 190,- Kč a výrobce na produkt 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

