
Titanová žehlička pre vyrovnavajúcu kúru Belleco 

Titánová žehlička je výnimočný vodič tepla a je stabilná pri ultra-
vysokých teplotách. Poskytuje maximálne infračervené teplo a 
preniká do vlasov zvnútra jemným uhladením bez poškodenia 

vlasov. 

Infračervená platnička - Revolučný pás výkonných infračervených svetiel 
zabudovaných v titánových doskách žehličky, ktorý vnáša jemné teplo 
hlboko do vlasového vlákna, efektívne uhladzuje vlasy jediným prechodom 
a zároveň dodáva vlasom úžasný lesk, vlhkosť a ochranu pred tepelným 
poškodením. 

Vibračná technológia - Vibrácie na vyhrievacích doskách napomáhajú 
vyrovnávaciemu pohybu a umožňujú vlasom bez námahy kĺzať po platniach 
bez akéhokoľvek ťahania alebo ťahania, čím spôsobujú menšie poškodenie. 

Silná teplota - Obsahuje mikročipové ovládanie teploty, LED displej 
teploty a nastaviteľnú teplotu od 50 do 249 stupňov Celzia, vďaka čomu je 
ideálna pre brazílsky keratín. 

Nastavenie Celzia / Fahrenheit – Pri zapnutí žehličky sa teplota 
automaticky udáva vo Fahrenheitoch. Stlačením + a – tlačidla naraz je 
možné prepnúť jednotku teploty na Celzius.  

Iónový generátor - Vytvára milióny záporných iónov, ktoré dodávajú 
vlasom lesk a chránia ich. 

Automatické vypnutie – Pre maximálnu bezpečnosť. Žehlička je vybavená 
funkciou pre automatické vypnutie 30 minút po poslednom použití.  

Technológia iónového poľa - Uzatvorí kutikulovú vrstvu vlasov a uzamkne 
prirodzené oleje, čím vytvorí hladké, lesklé vlasy bez krepatenia. 
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