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Ladyshave

Dámský holicí strojek pro bezpečné a snadné holení
S tímto všestranným dámským holicím strojkem můžete rychle, snadno a bezpečně oholit 
celé tělo. Jeho tajemstvím je malá holicí hlava, která rychle holí a zároveň chrání pokožku. 
Zaručí pocit jemné a hladké pokožky po každém použití!

Pohodlné a komfortní oholení
• Luxusní pouzdro pro pohodlné skladování
• Chrání před poškozením
• Kryt Opti-start pro efektivní a jemné holení
• Možnost suchého i mokrého holení

Pohodlně se vejde do ruky
• Profilovaná ergonomická rukojeť

Holte se ve sprše nebo mimo ni
• Holení bez kabelů

Systém dokonalé ochrany pokožky
• Systém bezpečného holení zajistí dokonalou ochranu pokožky

Nejlepší výkon pro krásně hladké výsledky
• Hřebenový nástavec pro zastřihování a tvarování



 Napájení z baterií
Bezdrátový dámský holicí strojek pro pohodlné 
oholení kdekoli

Hřebenový nástavec
Hřebenový nástavec vám pomůže při přesném a 
šetrném zastřihování a tvarování určitých oblastí, 
například třísel

Luxusní pouzdro
Luxusní pouzdro pro ochranu na cestách a pohodlné 
skladování

Ochranný kryt
Ochranný kryt chrání planžetu před poškozením

Systém bezpečného holení
Šetrná malá holicí hlava pokožku chrání a zanechává 
ji hladkou a hebkou

Tenký ergonomický design
Pro pohodlné uchopení a manipulaci

Kryt Opti-start
Kryt Opti-start pro efektivní a jemné holení

Suché a mokré používání
Holte se ve sprše nebo mimo ni
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Technické údaje
• Materiál planžety: Nikl

Příslušenství
• Ochranný kryt: Ano
• Luxusní pouzdro: Ano
• Kryt Opti-start: Ano
• Čisticí kartáček: Ano
• 2 x baterie AA: Ano

Nástavce
• Hřebenový nástavec: Ano

Funkce
• Systém bezpečného holení: Ano
• Holicí strojek Ladyshave na baterie: Ano
• Tenký ergonomický design: Ano
• Suché a mokré používání: Ano
•

Specifikace
Ladyshave
Suché a mokré používání
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