ESCOVA MODELADORA GAMA TURBO ION 3000 ROTATING STYLER
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CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO
1- Escova giratória de 50mm;
2- Escova de 38mm;
3- Escova de 54mm;
4- Bico;
5- Escova;
6- Botão para fixar ou retirar o acessório;
7- Botã de rotação;

8- Botão de Liga/Desliga e controle de temperatura e velocidade.
- Após lavar os cabelos com shampoo e condicionador de sua preferência, seque-os com uma toalha
e desembarece-os delicadamente com um pente de dentes largos. Desembaraçar delicadamente
previne pontas partidas. Sempre comece a desembaraçar seus cabelos molhados pelas pontas, indo
gradualmente para cima.
Não utilizar a escova giratória próxima a raiz dos cabelos.
- Se necessário, utilize um secador para deixar seus cabelos somente úmidos antes de usar a Escova
Rotativa.
- Posicione o botão Liga / Desliga em uma das possíveis temperaturas.
- Separe os cabelos em pequenas mechas. Faça movimentos nos cabelos como se estivesse escovando, da raiz para as pontas (as cerdas proporcionam maior tensão), para um realinhamento perfeito
dos fios.
- Este produto possui revestimento cerâmico para um deslizamento perfeito e proteção para os
cabelos e controla a eletricidade estática, deixando os cabelos mais brilhantes e macios.
- A escova funciona nos dois sentidos. Para enrolar automaticamente os seus cabelos, pressione o
botão para o sentido que desejar (direita ou esquerda) e mantenha-o pressionado enquanto seca.
Crie o efeito desejado, para dentro ou para fora. Para parar a rotação, solte o botão.
- Para um resultado ondulado,depois de escovar cada mecha, enrole-as e prenda-as com um grampo
para manter o ondulado enquanto modela o restante do cabelo.
Acessórios
-Para encaixar os acessórios no corpo do aparelho é necessário alinhar a escova com o corpo e fazer
uma leve pressão até ouvir um clique. Para remover os acessórios, pressione os botões de destravamento, localizado na lateral do aparelho e puxe delicadamente.
- Quando estiver utilizando a rotação para um dos lados e por ventura os cabelos se prenderem ao
acessório, deve-se inverter a rotação (girar para o outro lado) para que os cabelos se soltem.
Como limpar seu aparelho
- Colque o botão Liga / Desliga na posição “0” e retire o plugue da tomada antes de inicar a limpeza.
- Aguarde até que o aparelho esfrie totalmente.
- Limpe com um pano macio seco ou levemente umedecido para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Jamais use palhas de aço, buchas ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos,pois
eles podem danificar o aparelho.
- Nunca mergulhe o aparelho na água.

