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SCHOLL, Velvet Smooth, Elektroniczny pilnik do pielęgnacji
paznokci, 1szt
 

Cena: 155,94 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 1 zest.

Postać -

Producent RECKITT BENCKISER HEALTHCARE
(POLAND) SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Opis

SCHOLL, Velvet Smooth, Elektroniczny pilnik do pielęgnacji paznokci, 1szt

Opakowanie zawiera 3 nasadki do elektrycznego systemu pielęgnacji paznokci Scholl Velvet Smooth.

Teraz możesz cieszyć się naturalnymi, lśniącymi paznokciami. Nowy Elektryczny system do pielęgnacji paznokci Scholl Velvet Smooth™
zadba o piękno Twoich paznokci u stóp i dłoni. W zestawie znajdują się trzy wymienne nasadki – do piłowania, wygładzania i
polerowania. Elektroniczny system do pielęgnacji paznokci Scholl Velvet Smooth™ - to elektronicznie sterowany pilniczek do paznokci
wyposażony w 3 wymienne nasadki przeznaczone do piłowania, wygładzania i polerowania paznokci u stóp i dłoni. Zasilany jest jedną
baterią AA (w zestawie). O doskonałą kondycję paznokci i skórek zadba Scholl Velvet Smooth™ Olejek do pielęgnacji paznokci
wzbogacony o kompleks 7 składników odżywczych.

Piękne i zdrowo wyglądające paznokcie
Naturalny połysk
Brak potrzeby korzystania z przezroczystego lakieru
Efekt profesjonalnego pedicure i manicure – bez wizyty w salonie
Oszczędność czasu
Łatwość użytkowania
Sprawdza się i w domu, i w podróży

Sposób użycia
Nałóż nasadkę piłującą włącz urządzenie, wybierając jedną z dwóch prędkości; następnie opiłuj paznokcie, by uzyskać pożądany kształt.
Nałóż nasadkę wygładzającą – wyrównaj niedoskonałości i wygładź płytkę paznokcia.
Nałóż nasadkę polerującą i poleruj płytkę paznokcia okrągłymi ruchami. Lekko naciskaj, aby osiągnąć najlepsze rezultaty.
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Skład zestawu
Do Scholl Velvet Smooth System elektroniczny pilnik do paznokci dołączone zostały:
1x klapka ochronna
1x bateria AA
3x wymienne nakładki: piknikowanie, wygładzanie, polerowanie
Środki ostrożności
Urządzenie nie powinno być stosowane w przypadku małych dzieci i niemowląt.
Produkt nie jest odpowiedni dla zwierząt.
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