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Συνίσταται από τον
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διάσημο σύμβουλο

ομορφιάς στην Ιταλία

       Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΥ STYLING
              ΜΕ ΜΙΑ ΚΑΙ  ΜΟΝΟ ΚΙΝΗΣΗ 

                                 Επαγγελματική  θερμαινόμενη βούρτσα
            για λαμπερά και  τακτοποιημένα μαλλιά

INTEGRATED HEATING SYSTEM

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Η νέα επαγγελματική βούρτσα

που φορμάρει και χαρίζει λάμψη

στα μαλλιά με μια εύκολη κίνηση

χάρη στη θερμότητα που εκπέμπει

η καρδιά της βούρτσας.
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                                                                                        ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥΣ  ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΗ STYLING

                ΜΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΓΚΑΜΑ, ΜΕ  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ένας βολικός
οδηγός Styling
για να έχετε
όλα τα στυλ
που επιθυμείτε
εύκολα και
γρήγορα.
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• Integrated Heating System
 Κάνει styling και δίνει λάμψη σ τα μαλλιά σας με ένα
 και μόνο  βούρτσισμα 

• Thermo Control System
 Επιλέξτε την ιδανική θερμοκρασία με βάση το styling που
 επιθυμείτε ή τον τύπο των μαλλιών σας

• Keratin & Ceramic Care
 Στιγμιαία ζωντάνια και έντονη προστασία για μεταξένια,
 λαμπερά και ελαστικά μαλλιά

• Ion Technology
• Anti-Frizz System: για τη μέγιστη μείωση του φριζαρίσματος
• Easy Grip System: για τέλειο κράτημα των μαλλιών
• ‘Άκρη που προστατεύει από τα εγκαύματα
• Διακόπτης off/ on/ ion on       • Διακόπτης θερμοκρασίας
• Περιστρεφόμενο καλώδιο     • Κα λώδιο τροφοδοσίας 2 m

• Integrated Heating System
 Κάνει styling και δίνει λάμψη σ τα μαλλιά σας με ένα
 και μόνο  βούρτσισμα 

• Gloss Titanium Ceramic Coating
 Για μια ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας, μέγιστη
 προστασία και μια μοναδική λάμψη των μαλλιών

• Ion Technology
 Ενυδατώνει, αναζωογονεί και μειώνει το
 ηλεκτροστατικό εφέ στα μαλλιά

• Anti-Frizz System: για τη μέγιστη μείωση του φριζαρίσματος
• Easy Grip System: για τέλειο κράτημα των μαλλιών
• ‘Άκρη που προστατεύει από τα εγκαύματα
• Διακόπτης off/ on/ ion on
• Περιστρεφόμενο καλώδιο 
 • Κα λώδιο τροφοδοσίας 2 m
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• Total Heat System - Σύστημα εξωτερικής θέρμανσης των πλακών
 για πιο έντονο, εύκολο και γρήγορο styling
• Sliding System - Για ελεύθερα διαφορετικά στυλ
• Nano Ceramic  and Tourmaline - Βαθύτερη και για μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα προστασία
• Ion Technology - Ενυδατώνει και μειώνει το φριζάρισμα 
• Thermo Control - Ψηφιακή ρύθμιση της θερμοκρασίας 
 από 140° C έως 230°C
• Fast Styling System 230°C - Τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί 
• Quick Heating System - Έτοιμο για χρήση μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα 
• Κλείδωμα πλήκτρων
• Περιστρεφόμενο καλώδιο       • Αυτόματο multivoltage

B8 100 • Κωδικóς 11010

NEO

• Dual Action Infrared Technology - Το αποκλειστικό σύστημα
 Dual Action συνδυάζει την υπέρυθρη τεχνολογία για μια βαθιά
 και απαλή δράση στα μαλλιά και τη διπλή αποτελεσματικότητα
 των θερμαινόμενων πλακών για ένα απόλυτο ίσιωμα και ένα 
 απόλυτο κυματιστό χτένισμα
• Keratin & Ceramic Care - Άμεση ζωντάνια και έντονη προστασία
 για μεταξένια, λαμπερά και ελαστικά μαλλιά
• Special round design - Στρογγυλεμένες πλάκες για την
 επίτευξη ενός ίσιου ή κυματιστού styling
• LCD display - Ψηφιακή ρύθμιση της θερμοκρασίας
 από 130°C έως 230°C για το μέγιστο σεβασμό των μαλλιών.
• Active plates technology          •  Quick Heating System 
• Κλείδωμα πλήκτρων                  •  Περιστρεφόμενο καλώδιο

B7 500 • Κωδικóς 1733V

Επαγγελματικό ψαλίδι για καθημερινό 
διαφορετικό στυλ, με τρόπο εύκολο και γρήγορο

Απόλυτο ίσιο και κυματιστό
με ένα και μόνο πέρασμα



BA8 230I • Κωδικóς 1134N

• Dual Protection System - Infrared Ion Technology και ευφυής 
έλεγχoς των τεσσάρων θερμαντικών στoιχείων

• Fast Styling System 230°C - Για ένα τέλειo ίσιωμα με διάρκεια
• Thermo Control - Ψηφιακή ρύθμιση θερμοκρασίας απó 
 160°C έως 230°C
• Gloss Titanium Ceramic - Για φωτεινά και πρoστατευμένα μαλλιά
• Quick Heating System - Γρήγoρη θέρμανση
• Xειρoλαβή με δερμάτινη επένδυση
• Κλείδωμα πλακών
• Περιστρεφόμενο καλώδιo
• Θερμομονωτική θήκη

 INFRARED
Ion Technology
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• Thermo Control - Ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας με LED
 από 150°C έως 230°C με απόλυτο σεβασμό για τα μαλλιά
• Gloss Titanium Ceramic - Μέγιστη απαλότητα για μαλλιά 

λαμπερά και προστατευμένα
• Quick Heating System - ΄Ετοιμo για χρήση μέσα σε
 λίγα δευτερόλεπτα
• Πλήκτρα λειτουργίας • Σύστημα κλειδώματος πλακών
• Περιστρεφόμενο καλώδιο • Αυτόματη πολλαπλή τάση
• Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 60’

B100 • Κωδικóς 11094
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B1 700 • Κωδικóς 11009

• Thermo Control - Ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας 
 με LED από 150°C έως 230°C με απόλυτο σεβασμό για τα μαλλιά
• Active Plates Technology - Οι πλάκες προσαρμόζονται αυτόματα
 στην τούφα για ένα τέλειο αποτέλεσμα με ένα και μόνο πέρασμα
• Gloss Titanium Ceramic - Μέγιστη απαλότητα για μαλλιά
 λαμπερά και προστατευμένα
• Quick Heating System - ΄Ετοιμo για χρήση μέσα σε
 λίγα δευτερόλεπτα
• Πλήκτρα λειτουργίας • Σύστημα κλειδώματος πλακών
• Περιστρεφόμενο καλώδιο • Αυτόματη πολλαπλή τάση
• Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 60’

NEO

NEO

Για απόλυτα ίσια και τέλεια μαλλιά
από τις ρίζες μέχρι τις άκρες

Επαγγελματικό ψαλίδι για ίσια ή κυματιστά μαλλιά
  με ένα και μόνο πέρασμα



• Πλάκες μεγάλου μήκους - Για γρήγορο και τέλειο ίσιωμα
• Πολύ λεπτό design - Για πιο άνετη χρήση
• Nanoceramic και κρύσταλλοι νεφρίτη - Για λαμπερά
 και προστατευμένα μαλλιά
• Hλεκτρονικός έλεγχος της θερμoκρασίας έως τoυς 220°C
• Γρήγoρη θέρμανση
• Αυτόματη ρύθμιση της τάσης: 100-240V
• Διακόπτης on/off

B20 50 • Κωδικóς 1859N

B15 50 • Κωδικóς 11811N

• Special round design - στρογγυλεμένες πλάκες για την
 επίτευξη ενός ίσιου και κυματιστού styling
• Active Plates Technology - Οι πλάκες προσαρμόζονται αυτόματα
 στην τούφα για ένα τέλειο αποτέλεσμα με ένα και μόνο πέρασμα
• Thermo Control - Ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας με 

περιστροφικό διακόπτη από 140°C έως 230°C με απόλυτο σεβασμό 
για τα μαλλιά

• Πλάκες επενδεδυμένες με νανοκεραμικό υλικό
• Quick Heating System - ΄Ετοιμo για χρήση μέσα σε
 λίγα δευτερόλεπτα
• Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 60’

• Thermo Control από 130°C έως 230°C - Ψηφιακή ρύθμιση 
θερμοκρασίας για τη μέγιστη προστασία όλων των μαλλιών

• Active Plates Technology - Προσαρμόζονται στις τούφες 
εξασφαλίζοντας τη μέγιστη εφαρμογή

• Design με στρογγυλεμένο προφίλ
• Πλάκες επενδεδυμένες με νανοκεραμικό υλικό
 και τoυρμαλίνη
• Quick Heating System
• √ıfiÓË ˘ÁÚÒÓ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏˆÓ 

• Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 60’

B30 50 • Κωδικóς 1841N

B 200 • Κωδικóς 1820M

• ¶Ï¿ÎÂ˜ ÂÂÓ‰Â‰˘Ì¤ÓÂ˜ ÌÂ ÎÂÚ·ÌÈÎfi ˘ÏÈÎfi Î·È ÓÂÊÚ›ÙË 

¶ÚÔÛÙ·ÙÂ‡ÂÈ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ›ÛÈ·, ··Ï¿ Î·È ÌÂÙ·Í¤ÓÈ·.

 º˘ÛÈÎ‹ ÂÎÔÌ‹ ÈfiÓÙˆÓ ÁÈ·: Ï·ÌÂÚfi Î·È Ê˘ÛÈÎfi ¯ÚÒÌ·, 

ÂÓ˘‰·ÙˆÌ¤Ó· Î·È ·Ó·˙ˆÔÁÔÓËÌ¤Ó· Ì·ÏÏÈ¿

• ÃÂÈÚÔÏ·‚‹ ÂÂÓ‰Â‰˘Ì¤ÓË ÌÂ ÁÓ‹ÛÈÔ ‰¤ÚÌ· - ÌÈ· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ 

ÏÂÙÔÌ¤ÚÂÈ· ˘„ËÏ‹˜ ποιότητας, ÌÈ· Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË 

ÛÙËÓ ·Ê‹

• æËÊÈ·Î‹ Ú‡ıÌÈÛË ÙË˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ¤ˆ˜ ÙÔ˘˜ 200ÆC

• °Ú‹ÁÔÚË ı¤ÚÌ·ÓÛË (30 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·)

• √ıfiÓË ˘ÁÚÒÓ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏˆÓ

NEO

NEO



• ¶Ï¿ÎÂ˜ ÂÂÓ‰Â‰˘Ì¤ÓÂ˜ ÌÂ ÎÂÚ·ÌÈÎfi ˘ÏÈÎfi Î·È ÓÂÊÚ›ÙË 

Προστατεύουν Ù· Ì·ÏÏÈ¿ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ›ÛÈ·, ··Ï¿ Î·È ÌÂÙ·Í¤ÓÈ·.

 º˘ÛÈÎ‹ ÂÎÔÌ‹ ÈfiÓÙˆÓ ÁÈ·: Ï·ÌÂÚfi Î·È Ê˘ÛÈÎfi ¯ÚÒÌ·, 

ÂÓ˘‰·ÙˆÌ¤Ó· Î·È ·Ó·˙ˆÔÁÔÓËÌ¤Ó· Ì·ÏÏÈ¿

• Ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας με περιστροφικό 

διακόπτη ¤ˆ˜ ÙÔ˘˜ 200ÆC

• °Ú‹ÁÔÚË ı¤ÚÌ·ÓÛË (30 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·)

• ¢È·ÎfiÙË˜ on/off

• ŒÓ‰ÂÈÍË ¤ÙÔÈÌË˜ Û˘ÛÎÂ˘‹˜ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË

• ¶ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ

B11 50 • Κωδικóς 1759

B25 • Κωδικóς 1202M

• ¶Ï¿ÎÂ˜ ÂÂÓ‰Â‰˘Ì¤ÓÂ˜ ÌÂ ÎÂÚ·ÌÈÎfi ˘ÏÈÎfi Î·È ÓÂÊÚ›ÙË 

Προστατεύουν Ù· Ì·ÏÏÈ¿ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ›ÛÈ·, ··Ï¿ Î·È ÌÂÙ·Í¤ÓÈ·.

 º˘ÛÈÎ‹ ÂÎÔÌ‹ ÈfiÓÙˆÓ ÁÈ· Ï·ÌÂÚfi Î·È Ê˘ÛÈÎfi ¯ÚÒÌ·, 

ÂÓ˘‰·ÙˆÌ¤Ó· Î·È ·Ó·˙ˆÔÁÔÓËÌ¤Ó· Ì·ÏÏÈ¿

• æËÊÈ·Î‹ Ú‡ıÌÈÛË ÙË˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ -  ¤ˆ˜ ÙÔ˘˜ 200ÆC

• °Ú‹ÁÔÚË ı¤ÚÌ·ÓÛË (30 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·)

• √ıfiÓË ˘ÁÚÒÓ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏˆÓ 

• ¶ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ

• Ηλεκτρονικός έλεγχος της θερμοκρασίας έως τους 200°C
• Κεραμικές πλάκες - Για την προστασία των μαλλιών 
• Αυτόματη επιλογή της τάσης: 100-240V
• Θήκη μεταφοράς

M 200 • Κωδικóς 1237S

MC210 • Κωδικóς 1238N

• Ηλεκτρονικός έλεγχος της θερμοκρασίας έως τους 210°C
• Πλάκες από με κεραμικό υλικό και νεφρίτη με 
 στρογγυλεμένο προφίλ 
• Αυτόματη επιλογή της τάσης: 100-240V
• Θήκη μεταφοράς

19 cm

2,7 cm

17 cm

2,4 cm



• Easy Curl System
 Αγκαλιάζει  αυτόματα την τούφα και δημιουργεί τέλειες, ομοιόμορφες 

μπούκλες 
• Active Curl Technology
 Οι πλάκες προσαρμόζονται  αυτόματα στην τούφα για τέλειες, 

ομοιόμορφες μπούκλες
• Gloss Titanium Ceramic
 Για να ενισχυθεί η φωτεινότητα των μαλλιών,  προστατεύοντάς τα
• Ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας 170, 190 και 210°C
• Συμπεριλαμβάνεται ο Οδηγός Curl Styling

S1 700 • Κωδικóς 1306

Multi •curl

• ∞ÍÂÛÔ˘¿Ú ÂÂÓ‰˘Ì¤Ó· ÌÂ ÓÂÊÚ›ÙË

• Κάλυμμα απομόνωσης της θερμότητας
 ÁÈ· Ï‹ÚË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ¯Ú‹ÛË˜

• Δαχτυλίδι κλεισίματος - °È· ·ÛÊ·Ï¤˜

 ÌÏÔÎ¿ÚÈÛÌ· ÙˆÓ ·ÍÂÛÔ˘¿Ú

• 9 Αξεσουάρ:
 - æ·Ï›‰È ÁÈ· ··Ï¤˜ ÌÔ‡ÎÏÂ˜

 - æ·Ï›‰È ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ÌÔ‡ÎÏÂ˜

 - æ·Ï›‰È ÁÈ· ÛÊÈ¯Ù¤˜ Î·È ˘ÎÓ¤˜ ÌÔ‡ÎÏÂ˜

 - μÔ‡ÚÙÛ· ÁÈ· Î˘Ì·ÙÈÛÙfi ÂÊ¤

 - ™ÈÚ¿Ï ÁÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¤˜ ÌÔ‡ÎÏÂ˜

 - ¶Ï¿Î· ÁÈ· ÂÊ¤ φφφφφ
 - ¶Ï¿Î· ÁÈ· ¤Ó· Ù¤ÏÂÈÔ ›ÛÈˆÌ·

 - ¶Ú·ÎÙÈÎ‹ Î·È ¿ÓÂÙË ı‹ÎË

 - 4 ÙÛÈÌÈ‰¿ÎÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÙˆÓ Ì·ÏÏÈÒÓ

• Στήριξη ασφάλειας των αξεσουάρ

G9 90 • Κωδικóς 1911S

• Βούρτσα ζεστού αέρα - αντικαθιστά τη δράση της βoύρτσας
 και τoυ σεσoυάρ πρoσφέρoντας πάντα ένα styling νέo, τέλειo
 και με όγκo, γρήγoρα και με εξαιρετική ευκoλία
• Dry Care System - η ρoή και η θερμoκρασία τoυ αέρα ρυθμίζoνται 

κατάλληλα για να εξασφαλίζoυν ένα απαλό στέγνωμα με μέγιστη 
πρoστασία των μαλλιών

• 5 in 1 styling system:
 - μεγάλη θερμαντική βούρτσα
 - μικρή θερμαντική βούρτσα
 - ορθογώνια θερμαντική βούρτσα 
 - magic volume diffuser
 - beauty kit
• Πλέγμα με κεραμική επένδυση

G15 2000 • Κωδικóς 1343N

  easy curl
sysTem

5in1

Με όγκο, κλασσικά, απαλά, με στυλ κυματισμού: όλες οι 
στυλιστικές επιλογές που προτιμάς με μια μόνο κίνηση

9in1



• Αποκλειστική επένδυση με Gloss Titanium - μέγιστη ολίσθηση 
 για φωτεινά μαλλιά για μακρόχρονη προστασία
• Thermo Control 140-210°C - Επιλέξτε την θερμοκρασία με βάση 

τις μπούκλες που επιθυμείτε
• Μέγιστη θερμοκρασία 210°C - Για επαγγελματικά αποτελέσματα
• Quick Heating System
• Κύλινδρος διαμέτρου 32mm
• Οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD
• Ψυχρή άκρη
• Διακόπτης on/off
• Περιστρεφόμενο καλώδιο

PC5 2500 • Κωδικóς 11005N

P1 2500 • Κωδικóς 1358N

• Επαγγελματικός κινητήρας AC
 Επαγγελματικός κινητήρας μακράς διάρκειας
 ο οποίος χάρη σε μια μεγαλύτερη ροή του
 αέρα εξόδου, στεγνώνει γρήγορα
• Ion technology - Ενυδατώνει, αναζωoγoνεί
 και μειώνει την ηλεκτρoστατική
 επίδραση στα μαλλιά
• Επαγγελματικός διαχύτης για όγκο
•  Ισxύς 2000W
• Πλέγμα με κεραμική επένδυση και τουρμαλίνη
• 8 συνδυασμοί ροής αέρα/θερμοκρασίας
• Ρίψη κρύου αέρα για να τελειοποιήσετε το χτένισμα
• Στενό επαγγελματικό στόμιο

• Επαγγελματικός κινητήρας AC
 Όλη η ισχύς και οι επιδόσεις ενός 
 επαγγελματικού κινητήρα AC longlife σε
 ένα COMPACT μοντέλο. Συνδυασμένος με
 έναν επαγγελματικό εξαιρετικά στενό
 συγκεντρωτή, αναπτύσσει μια μεγάλη ισχύ
 ρίψης του αέρα κατά την έξοδο, στεγνώνοντας
 πιο γρήγορα και κάνοντας το χτένισμα να
 κρατάει περισσότερο.
• Ion technology - Ενυδατώνει, αναζωoγoνεί
 και μειώνει την ηλεκτρoστατική επίδραση στα μαλλιά
• Επαγγελματικός διαχύτης για όγκο       •  Ισxύς 2000W
• Πλέγμα με κεραμική επένδυση και τουρμαλίνη
• 8 συνδυασμοί ροής αέρα/θερμοκρασίας
• Ρίψη κρύου αέρα για να τελειοποιήσετε το χτένισμα
• Στενό επεγγελματικό στόμιο
• Αφαιρούμενο φίλτρο για εύκολο καθαρισμό

• Ψαλίδι με κεραμική επένδυση και τουρμαλίνη

 μαλλιά προστατευμένα και λαμπερά

• Thermo Control -  ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας από 150°C 

έως 210° C (7 επίπεδα θερμοκρασίας) με απόλυτο σεβασμό για τα μαλλιά

• Quick heating system
• Επένδυση κεραμική και τουρμαλίνη

• Διάμετρος κυλίνδρου 25mm

• Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 60’ • Διακόπτης on/off

•  Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας • Περιστρεφόμενο καλώδιο

G13 50 • Κωδικóς 1763A

G10 900 • Κωδικóς 1864N

NEO

NEO



K5 2000 • Κωδικóς 11073N

• Ισxύς 2000W- Για πιo
 απoτελεσματικó και
 γρήγoρo στέγνωμα
• Επαγγελματικό στόμιο
• 8 συνδυασμοί ροής αέρα/θερμοκρασίας
• Ρίψη κρύου αέρα για να τελειοποιήσετε το χτένισμα
• Μήκος καλωδίου 2 m

• Ισxύς 2000W - Για πιo
 απoτελεσματικó και
 γρήγoρo στέγνωμα
• Ion technology - Ενυδατώνει,
 αναζωoγoνεί και μειώνει την
 ηλεκτρoστατική επίδραση στα μαλλιά
• Επαγγελματικός διαχύτης για όγκο
• Επαγγελματικό στόμιο
• 8 συνδυασμοί ροής αέρα/θερμοκρασίας
• Ρίψη κρύου αέρα για να τελειοποιήσετε το χτένισμα
• Μήκος καλωδίου 2 m

S5 2000 • Κωδικóς 11072N C10 2000 • Κωδικóς 1701N

• Ισχύς 2000W - Για πιo απoτελεσματικó 
 και γρήγoρo στέγνωμα
• Μικρό - Ελάχιστες διαστάσεις,  πτυσσόμενη λαβή

• 2 συνδυασμoί αέρα/θερμoκρασίας
• Πλήκτρo turbo
• Κατευθυνόμενο στόμιο
• Διπλή τάση
• Αvτάπτορας για πρίζα αμερικάvικου τύπου
• Δακτύλιος ανάρτησης
• Θήκη ταξιδίου

C12 2000 • Κωδικóς 1734M

• Ισχύς 2000W - Για πιo απoτελεσματικó 
 και γρήγoρo στέγνωμα
• ∫·ÙÂ˘ı˘ÓfiÌÂÓÔ ÛÙfiÌÈÔ - Για ένα πιo 
 αποτελεσματικό και γρήγoρo στέγνωμα
• 2 συνδυασμoί αέρα/θερμoκρασίας
• Δακτύλιος ανάρτησης

NEO

NEO



PU
B2

57
41

3 
- 0

9/
13

Τα
 τ

εχ
νι

κά
 κ

αι
 α

ισ
θη

τι
κά

 χ
αρ

ακ
τη

ρι
σ

τι
κά

 τ
ω

ν 
πρ

οϊ
όν

τω
ν 

μπ
ορ

ού
ν 

να
 α

λλ
άξ

ου
ν 

χω
ρί

ς 
πρ

οε
ιδ

οπ
οί

ησ
η

A¶√∫§∂π™∆π∫∏ ¢π∞£∂™∏ ™∆∏¡ ∂§§∞¢∞

∫∞ƒ∞¡∆ ∞.μ.∂.∂. º∞§∏ƒ√À 5, 18543 ¶∂πƒ∞π∞™

¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™  210 4212360-62

WWW.BELLISSIMA.GR


