LUXUSNÍ OŠETŘENÍ OBLIČEJE
Představujeme Vám

AquaGlo

TM

mini
obnova pokožky obličeje bez rizika odřenin

“Odhalte tajemství luxusně krásné kůže”
Šestrná exfoliace za použití tekutiny
Hloubkové čištění pórů
Hydratační rozjasńovač kůže
Krásná kůže

Vlastnosti & Výhody:

Výkonný - skladný - přenosný - efektivní

Přístroj s vysokým výkonem
g Komponenty nejvyšší kvality
g Exfoliace bez odřenin
g Něžný příliv tekutiny
g

Zářivé & úsporné
ošetření obličeje
V OBORU OŠETŘOVÁNÍ OBLIČEJE NYNÍ DOSTÁVAJÍ PŘEDNOST SLUŽBY SPOLÉHAJÍCÍ NA KAPALINU.

AquaGlo

TM

Kapalná obnova obličeje bez odřenin.

mini

“Odhalte tajemství krásné kůže”
Poptávka po službách, které nabízejí šetrné ošetření
obličeje kapalinou, stále roste a je téměř neomezená.
Novým upřednostňovaným postupem při ošetřování tváře
je přirozená exfoliace za použití kapaliny, která
nezpůsobuje odřeniny.

Klíčové funkce AquaGlo™ mini
g Kombinace tekuté exfoliace a pleťové výživy
g Ovladatelné nastavení poměru složek roztoku
g Výběr pleťových roztoků Aquaporin
g Dvě nové trysky Sphere 8 pro optimální provoz bez odřenin
g Turbo tryska umožňuje maximální pleťovou výživu beze ztrát
g Speciální protokoly povrchové úpravy pro všechny typy pleti
g Výkonný a tichý - přenosný a skladný
g Komponenty nejvyšší kvality
g Cenově dostupný - výborná návratnost investice

Technické specifikace
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Ergonomická pistole (V x H x Š): 234 mm x 30 mm x 19 mm
Tipy: nové minerální tipy Sphere 8 zhotovené z ilitu
Tipy: 23.5 mm x 22.3 mm
Ochranný uzávěr Tipů: 23.5 mm x 22.3 mm
Provozní mód: Kontinuální
Vakuový tlak: 670mm Hg
Pojistný systém proti přetékání
Elektrický proud: Jednofázový/ AC220V or AC110V
Kmitočet: 60 Hz
Spotřeba elektrického proudu: 200VA
Velikost: 350 (Šířka) x 200 (Hloubka) x 320 (Výška) mm
Hmotnost: 13 kg
Hluková hladina: tichý provoz, méně než 60dB

POZNÁMKA: přístroj AquaGlo není lékařským zařízením,
nebyl schválen úřadem FDA a neslouží k léčbě onemocnění.

AquaGlo

TM

mini
obnova pokožky obličeje bez rizika odřenin

“Odhalte tajemství krásné kůže”
info@rovitespa.eu
+420 777 820 495 ; +420 608 853 510

www.rovitespa.eu

