PADDLE BRUSHES - PLADEBØRSTER

Professionelle stylingbørster.
Miljøvenlig bambus.

Pladebørste KOMBI

Pladebørste STOR

PROFESSIONELLE IONISKE PLADEBØRSTER I MILJØVENLIG BAMBUS.
Professionelle ioniske hårbørster, som mindsker statisk elektricitet og kruset hår.
Greb lavet af miljøvenlig bambus, som er stærkere, lettere og mere holdbart end træ.
•
•
•
•
•
•
•

Ion-teknologi med ionladede børstehår
Ergonomisk greb af miljøvenlig bambus
Gendanner hårets balance og glans
Hurtigere tørring
Bedre styling
Antistatisk
Antibakteriel

IONISK PLADEBØRSTE - KOMBI
Pladebørste (paddle brush) med en speciel blanding af ionladede pigge og 100% ægte vildsvinehår. De
ionladede giver en eﬀektiv udredning og vildsvinehår giver et glansfuldt hår.
Børsten reder håret skånsomt og tilfører det fugt og glans. Brug børsten dagligt. Børsten er ideel, hvis man har
krøllet eller glattet sit hår. Ikke velegnet som fønbørste.
IONISK PLADEBØRSTE - STOR
Pladebørste (paddle brush) med nylonpigge. Perfekt til udredning af mellemlangt/langt hår, da den reder håret
skånsomt. Ikke velegnet som fønbørste.
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GLATTEJERN - HAIR STRAIGHTENER

Ultra hurtigt professionelt glattejern.
Skaber en glat frisure, bløde krøller, bølger, bevægelse eller
volumen.

Professionelt glattejern fra Zenz Organic Products er brugervenligt og effektivt.
Glattejernet ligger godt i hånden og gør det let at skabe den mest glatte frisure, perfekte bløde krøller, bølger,
bevægelse eller volumen. Varmepladerne giver en jævn varmefordeling gennem hele glatteprocessen. Zenz
glattejern har følgende egenskaber:
•
•
•
•
•
•

17 sekunders opvarmningstid til 200 grader
Justerbar temperatur på op til 220 grader
+-1% temperaturudsving
Øjeblikkelig varmegenvinding
Temperaturhukommelsesfunktion
LED display, så man tydeligt kan aflæse temperaturen

Ved brug af Zenz glattejern anbefaler vi følgende stylingprodukter:
•
•

Zenz Organic Oil Treatment (no. 97, 98 eller 99), som er varmebeskyttende
Zenz Finishing Hair Spray Pure no. 88 - en svanemærket hårlak uden parfume eller silikone, der giver frisuren et naturligt og glansfuldt udseende med et stærkt hold.

ZENZ PROFESSIONAL HAIR STRAIGHTENER
Professionelt glattejern, som anbefales af frisørerne hos den grønne og bæredygtige frisørkæde Zenz.
Et kvalitetsprodukt til den rette pris.
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