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Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze, dlatego lokówko-suszarka OPTIMUM posiada zabezpieczenie przed 
przegrzaniem.

Funkcjonalne rozwiązania pozwalają na łatwą obsługę.  Płaski przełącznik w formie 
suwaka pozwala szybko wybrać ustawienia. Przewód zasilający o długości aż 1,6 metra 
zapewnia pełną swobodę podczas modelowania włosów. Zastosowanie kabla obracanego 
o 360° pozwoli na swobodną stylizację, bez konieczności przekładania urządzenia z ręki do 
ręki, zapewniając tym samym komfort użycia. Zaczep w formie zawieszki pozwala na łatwe 
przechowywanie, urządzenie można umieścić tam, gdzie będzie to najwygodniejsze.

Do modelowania, lokówko-suszarka została wyposażona w 2 okrągłe szczotki, których wymianę 
umożliwia wygodny przycisk. Przy ich pomocy stworzysz idealną fryzurę na każdą okazję dla 
każdego rodzaju i długości włosów.
Okrągła szczotka z delikatnym włosiem Ø 20 mm do tworzenia pięknych, sprężystych loków. 
Okrągła szczotka termiczna Ø 34 mm pozwala tworzyć gładkie fryzury i fale. Jest używana 
także do wygładzania niesfornych, puszących się włosów oraz nadawania objętości fryzurze.

Utrwal fryzurę dzięki funkcji zimnego nadmuchu. Chłodny nawiew pomoże zamknąć łuski 
włosa i je wygładzić. Sprawia, że włosy stają się gładkie i błyszczące. Włącz tę funkcję pod 
koniec modelowania, a strumień chłodnego powietrza idealnie wykończy fryzurę i utrwali 
efekt stylizacji nadając jej ostateczny kształt. Ustawienie chłodnego powietrza umożliwia 
łagodne suszenie włosów i jest idealnym rozwiązaniem w gorące lato.

Wybierz odpowiednią temperaturę dla Twoich włosów, a wysuszenie i ich ułożenie stanie się nie-
zwykle łatwą i przyjemną czynnością. Wybór temperatury umożliwia idealne dopasowanie do ro-
dzaju oraz kondycji włosów nie niszcząc ich w trakcie stylizacji. Dzięki 2-stopniowej regulacji 
możesz dobrać sposób pracy urządzenia dostosowując do Twoich potrzeb:
I – średnia temperatura, łagodny nadmuch ciepłego powietrza. Do delikatnego suszenia 
i modelowania przyjaznego dla włosów. Zalecany w przypadku włosów cienkich, suchych 
i zniszczonych.
II – wysoka temperatura, silny nadmuch gorącego powietrza. Najczęściej używany, gdy włosy 
wymagają wyższej temperatury lub szybkiego ich wysuszenia.

Silnik o mocy 1000 W zapewnia szybkie i skuteczne suszenie oraz modelowanie. Sprawdzi 
się podczas układania najbardziej wymagających i trudnych do stylizacji włosów. Lokówko 
– suszarka szybko się nagrzewa nie niszcząc przy tym naszych włosów. To idealny wybór 
dla wymagających.

360° obrotowy
przewód

2-stopniowa regulacja
temperatury

2 okrągłe szczotki

Funkcja zimnego
nadmuchu

Doskonałe efekty suszenia i stylizacji!
PPodkreśl piękno swoich włosów używając lokówko – suszarki OPTIMUM. Dzięki niej 
nie tylko wysuszysz włosy, ale także stworzysz niepowtarzalne fryzury. Fale, loki, 
mega objętość, gładkie uczesania przygotujesz w zaledwie kilka chwil. Duża moc 
1000 W, 2 stopniowa regulacja nadmuchu ciepłego powietrza zapewnią szybkie i 
komfortowe suszenie włosów. Za pomocą 2 okrągłych szczotek do stylizacji przygo-
tujesz doskonałe fryzury. Koniec z problemem układania włosów, lokówko-suszarka 
OPTIMUM sprosta Twoim oczekiwaniom niezależnie od rodzaju włosów. Jednocze-
sne suszenie i modelowanie włosów to nie tylko wygoda, ale także oszczędność 
czasu. Efekty jak po wizycie w salonie fryzjerskim.


