A tartozékok levételéhez nyomja
meg a készülék két oldalán lévő
kioldó gombokat és húzza le óvatosan a tartozékot.

MAGYAR
MULTISTYLE 1000

új par-

tnerre talált a szépségápolásban! Ez az új szárító kefe 3
tartozékból áll, amelyek mindegyike fontos ahhoz, hogy fodrásza mozdulatait otthon meg
tudja ismételni.

A HAJSZÁRÍTÓ KEFE HASZNÁLATA
A hajkefe 4 pozícióval rendelkezik:
0 (kikapcsolt), I (közepes fúvás), II
(normál fúvás) és III (erős fúvás). A
közepes fúvás ideális a vékony szálú, az erős fúvás pedig az erősebb
szálú hajnak.
A különálló „hideg levegő” gombbal könnyen előidézhet egy hideg
fúvást a befésülés után, amellyel
rögzítheti a hajtincsek mozgását
és „tartós” hatást érhet el.

A Multistyle 1000 ideális eszköz
arra, hogy nagyon könnyen befésülje a haját és elkészíthesse a legmerészebb frizurákat is.
Ezzel a három tartozékkal ellátott
készülékkel dús hatást és formát
kölcsönözhet hajának és egy kézmozdulattal hullámossá teheti,
mintha szakember készítette volna.
/BHZ UFMKFTÓUNÏOZÏOFL LÚT[ÚOhetően (1000W) a hajszárító kefe
gyorsan szárítja vagy előszárítja a
hajat, tartozék nélkül.

Használja a hajszárító kefét enyhén
nedves és teljesen kifésült előszárított hajra. A hajjal szakaszonként
dolgozzon, csipesszel rögzítse a
fejtetőn. Kezdje az alsó tincsekkel.
Legfeljebb 2 cm vastag és a lehető legegyenletesebb hajtincsekkel
dolgozzunk. Mindig a haj tövétől
a hajvégek felé haladjon és húzza
lassan végig a hajtincsen a kefét.

Az Ionic technológia segítségével
(kék LED) szabályozható a statikus
elektromosság és erősíti a nem
leöblített hajápoló szerek hatékonyságát. Megkönnyíti a haj formázását, csillogóvá és selymessé
UFT[J B IBKBU 3ÚQLÚEǮ IBKUJODTFL
nélkül könnyebb lesz a fésülés és
formázás.

A 38 MM-es MELEGÍTETT KEFE
KERÁMIA BEVONATTAL rendelkezik a tökéletes csúszás és hajának
jobb védelme érdekében.
A „hajkefe-hajszárító” kombináció
forradalmasítja a beszárítás műveletét!
Ez a BaByliss által ajánlott ideális
kefeátmérő anélkül fejti ki simító és dúsító hatását, hogy a hajat
összekócolná, a leghatékonyabb
beszárítással a lágy, selymes haj
érdekében.

A tartozékok felhelyezése és eltávolítása
Illessze a kefét és a hajsütővasat
a készülék testére úgy, hogy a két
tartozék vezetősíneit egymásba
helyezi és kattanásig benyomja.
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nek) kezdődnie kell, vigyázva
arra, hogy a vas ne érintse meg
a fejbőrt. Tartsa a vasat egy pár
másodpercig a hajon, a hajszálak természete és haj hosszának
függvényében. Tekerje le a tincset amikor a haj érintése meleg
(nem forró). Még szorosabb és
rugalmasabb fürtök kialakítására, tekerjen fel kisebb hajtincseket. Szétfolyóbb, elmosottabb
hullámok készítéséhez, nagyobb
hajtincseket használjon.
t"IBKTàUǮWBTLJWÏUFMÏIF[B[FNFlőt megnyomva nyissa szét a csipeszt. A göndörítés „rögzítéséhez” várja meg, míg a haja lehűl,
mielőtt kikefélné, vagy kifésülné.

A készülék meleg levegője felmelegíti a tartozékok fémcsövét. A hő tehát
közvetlenül érintkezik a hajjal, ezáltal haja lágy és sima lesz.
20 MM-es KEREK VADDISZNÓSÖRTE KEFEL
Ez az átmérő elsősorban az utolsó
eldolgozásokra alkalmas: ez a kefe
kiemeli egyes hajtincsek, vagy a
frufru, a hajvégek vagy a hajtő formáját.
Használata változó lehet a haj
hosszúságától függően:
- rövid hajnál a forgó fejet vízszintesen használjuk a lágy és természetes hatás érdekében, befelé
vagy kifelé fésülve.
- hosszú hajnál függőlegesen használjuk, ekkor a hajvégeknél göndörödő loknikat kapunk.

A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA
t)Þ[[B LJ B LÏT[àMÏLFU B LPOOFLtorból és hagyja teljesen lehűlni,
mielőtt megtisztítja vagy elteszi.
t"[U KBWBTPMKVL  IPHZ UJT[UÓUTB B
keféket rendszeresen, hogy a
hajszálak, hajápoló szerek stb.
ne halmozódjanak fel. A kefében
maradt hajszálakat fésűvel távolítsa el. Használjon száraz, vagy
egészen enyhén nedves rongyot
a műanyag és kerámia felületekhez.
t" LÏT[àMÏLFU NBHÈU ÏT B UBSUPzékokat a következő használatig
tartsa a tároló tasakban.

A 25MM-es HAJSÜTŐVAS HASZNÁLATA
t4[ÈSB[ WBHZ HZBLPSMBUJMBH T[ÈSB[
hajon kell használni. Ossza fel a
haját egyenletes tincsekre, és fésülje ki, mielőtt hozzálátna a gönEÚSÓUÏTIF[ /ZPNKB MF B DTJQFT[
emelőjét, helyezze a hajsütővasat
a hajtincs hosszának a közepére,
és ossza el a hajat egyenletesen
a csipesz és a sütővas hengere
között. Finoman húzza fel a hajsütővasat a haj végéig.
t)FMZF[[FBDTJQFT[UBIBKUJODTGÚMÏ 
ha azt akarja, hogy a fürt befele
csavarodjon. Ha azt akarja, hogy
a haj kifele csavarodjon, helyezze
a csipeszt a hajtincs alá.
t5FLFSKF GFM B IBKBU BEEJH B QPOtig, ahonnan a hullámnaak (fürt27

