
Krachtig en zacht, met multifunctionele accessoires

Skin Respect Epileerapparaat EP8080C0
EPILEERAPPARAAT

EP8080C0

 

 

 Het epileerapparaat dat je huid respecteert zonder in te boeten op prestaties, voor een perfect resultaat
Het Skin Respect-epileerapparaat voor vrouwen verwijdert haartjes zeer doeltreffend aan de hand van een
innovatieve technologie die de huid respecteert. Resultaat: een perfect gladde huid. Het apparaat kan onder water
worden gebruikt en bevat een exclusieve zachte kop die de huid respecteert, zodat epileren telkens weer een
comfortabele ervaring wordt.

*Vergeleken met andere epileerapparaten van Calor
 

 



PRODUCTVOORDELEN

Doeltreffend epileren met respect voor je huid
Skin Respect combineert efficiënt ontharen en innoverende technologie met respect voor je
huid, voor tevredenheid tijdens en na het epileren.

Geavanceerde epileertechnologie voor snelle, langdurige resultaten
Dankzij de hogeprecisietechnologie van de pincetten, met een wijde opening voor optimale
druk, verwijdert Skin Respect zelfs de kortste haartjes (0,5 mm) nauwkeurig en zonder ze af te
breken, terwijl het haargeleidesysteem in één beweging optimale doeltreffendheid garandeert. 
Het grote actieve epileeroppervlak voor sneller epileren is zo ontworpen dat het de huid
optimaal bedekt en er een maximumaantal haartjes kunnen worden verwijderd in één beweging.
Met exclusieve technologie die deze epileermachine efficiënt zijn werk laat doen in elke positie
en met een rondingensensor die zich aan alle lichaamsrondingen aanpast, voor groter comfort
en maximale doeltreffendheid.

Technologie die de huid respecteert en zacht is voor je huid
De nieuwe zachte kop glijdt beter over de huid dankzij een nieuw en exclusief zachtglijdend
materiaal, waardoor er minder wrijving en minder huidirritatie ontstaat, en dus ook minder
zichtbare schade, terwijl de huidontspanningsrol en het massagesysteem tijdens het epileren
een kalmerende invloed hebben op de huid. Zijn zeer hygiënische, dermatologisch geteste
pincetten zijn vervaardigd van roestvrij staal, een materiaal dat geen vuil vasthoudt en
voorkomt dat bacteriën zich vermenigvuldigen en dat ongewenste stoffen zich ophopen. Met
Dermo Protect optimale draaisnelheid, die de verhouding tussen de epileerprestatie en het
aantal bewegingen optimaliseert. De resultaten zijn perfect zonder dat de huid geïrriteerd
aanvoelt.

NAT & DROOG
Gebruik het Skin Respect epileerapparaat in bad of onder de douche voor meer comfort. Met
zijn beschermende, kalmerende en ontspannende eigenschappen zorgt water voor minder
wrijving, irritatie en rode plekken, dus voor een groter comfort.

ZACHTE WERKING
Lagere draaisnelheid voor nog zachter epileren van gevoelige plekken.

SNOERLOOS
Voor handig gebruiksgemak waar je maar wilt.

LANGDURIGE AUTONOMIE
40 min gebruik na slechts 1 uur opladen.
 



Andere productfoto's

HULPSTUK VOOR OKSELS
Speciaal ontworpen om het epileeroppervlak te verkleinen en naw bij de huid aan te sluiten voor
doeltreffend, precies en zachter epileren van de gevoelige oksels met hun rondingen.

HULPSTUK VOOR BIKINILIJN
Verkleint het epileeroppervlak en zorgt voor maximaal contact met de huid voor nauwkeurig
epileren en stylen van de bikinilijn.

PEELINGKOP
Bereid je huid voor door ingegroeide haartjes en dode cellen te verwijderen. Doeltreffender dan
enkel een handmatige behandeling.

SCHEERKOP + TRIMKOP
• Scheerkop: goede scheerprestaties op alle lichaamsdelen. Een eerste rol snijdt het haar voor
het wordt geschoren, voor een meer comfortabel gebruik. 
• Trimkop: om het haar precies te snijden op 3 mm, voor een gepersonaliseerde styling van je
bikinilijn.

2 HULPSTUKKEN VOOR PEDICUREROLLERS
Twee micro-schurende rollerkoppen: een peelingrollerkop waarmee zelfs de dikste lagen eelt
worden verwijderd en een verzachtende rollerkop voor delicate plekjes en een perfecte
afwerking.

 WASBARE KOP + ACCESSOIRES
Afneembare kop en accessoires. Wasbaar onder stromend water.

Repareerbare producten - 10 jaar

Ontworpen om gemakkelijk te repareren
Snelle en goedkope levering van onderdelen gedurende minstens 10 jaar
6500 reparatiecentra wereldwijd
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

PRESTATIES
Uiterst precies epileren <0,5 mm Ja

Draaibare kop Ja

Pincetten 24

Snelheden 2

Groot actief oppervlak Ja

Haargeleidesysteem Ja

Rondingensensor Ja

Efficiëntie bij hantering in eender welke hoek Ja
COMFORTABEL GEBRUIK

Massagesysteem Ja

Dermatologisch geteste pincetten Ja

Skin Respect-technologie Ja

Zacht glijoppervlak Ja

Huidontspanningsrol Ja

Dermo protect - optimale draaisnelheid Ja

Hygiënische roestvrijstalen pincetten Ja

Zachte werking Ja
ACCESSOIRES/TOEBEHOREN

Accessoires 9

Scheerkop Ja

Bikinikammetje (3 mm) Ja

Hulpstuk voor bikinilijn Ja

Hulpstuk voor oksels Ja

Body-peelingrol Ja

Borstel Ja

Hoes Ja

Pedicurerol voor extra peeling Ja

Verzachtende pedicurerol Ja
GEBRUIKSGEMAK

Lichaamsdelen Benen en lichaam

Nat en droog gebruik Ja

Afneembare kop Ja

Wasbare kop Ja

Gebruik zonder snoer Ja

Oplaadindicator (indien van toepassing) Ja

Autonomie (min) indien van toepassing 40 min
TECHNISCHE SPECIFICATIES

Stroombron Oplaadbaar

Netspanning 220-240 V

Vermogen 4,5 W

Lengte netsnoer 1,5 m

Batterijtype Lithium-ion

Kleuren Oudroze

Oplaadtijd (uren) indien van toepassing 1 h

Land van herkomst France

Garantie

Additionele garantie
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LOGISTIEKE DATA CMMF 1830006445

 EAN code Omdoos PCS / Lagen Lagen / Pallet PCS / Pallet PCS / Container

EAN ST : 3121040064450
EAN UC :

6 42 5 210
C20 :
C40 :
HQ4 :

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x

breedte)
59.37 x 37.47 x 136.41 (mm) 230 x 70 x 230 (MM) 465 x 210 x 238 (MM) 1 200 x 800 x 1 250 (MM)

gewicht 0.166 (kg) 0,546 (KG) 3,278 (KG) 134,73 (KG)


