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Lamazuna luxusní dárková sada na holení – strojek, sada
břitů, 100% natural mýdlo One Blade For Life

Údržba

Údržbu voděodolných pomůcek na holení zvládnete levou zadní. Holicí strojek
opláchněte pod vodou a otřete ho čistým ručníkem. Mýdlo nechte po použití
uschnout a skladujte ho v původní papírové krabičce nebo zabalené v kusu
látky. Suché pomůcky schovejte do originální krabičky nebo látkového pytlíku a
uložte je do bezpečí toaletního stolku nebo skříňky, kde není vlhkost.

Voděodolnost

Díky voděodolné povrchu můžete holicí strojek použít při depilačním rituálu i ve vaně nebo sprchovém koutu.

Design a tvar

Sada na holení působí luxusním dojmem a je zabalená v hezké dřevěné krabičce z topolového dřeva, potištěné
rostlinným inkoustem. Holicí strojek se širokou kovovou hlavicí a delší rukojetí z kvalitního francouzského dubového
dřeva hezky padne do dlaně, takže se s ním při holení těla dobře manipuluje. Rukojeť zdobí krásné gravírování, které
se opakuje na její boční i spodní části. Set obsahuje taky 10 náhradních břitů a přírodní tuhé mýdlo ve tvaru květiny.

Materiál

Při ruční výrobě rukojeti holicího strojku výrobce použil luxusní francouzské dubové dřevo s PEFC certifikací, kterou
chrání před vlhkostí lněný olej. Holítko se pyšní dlouhou životností a vydrží vám jako nové po dlouhá léta.

Hlavice holítka z pochromovaného zamaku (slitiny neželezných kovů s 20% obsahem recyklovaných materiálů)
propůjčuje produktu, podobně jako dřevěná rukojeť, dlouhou životnost. Klasické náhradní břity z nerezové oceli a
platiny zůstávají ostré i po několika použitích.

Krabička je vyrobená z lehkého francouzského topolového dřeva, které můžete zkompostovat.

Barva

Hnědá barva dřeva evokuje přírodu, která hraje při výrobě sady hlavní roli. Stříbrný odstín hlavice se hezky leskne a
příjemně oživí celkový design holicího strojku.

Rozměry

Kompaktní krabičku s holicím strojkem schováte do každé koupelnové skříňky.

Rozměry krabičky: 10,5 cm x 10,5 cm x 10,5 cm
Celková délka holicího strojku: 11 cm
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Délka rukojeti holicího strojku: 10 cm
Šířka hlavice holicího strojku: 4 cm
Rozměry břitů: 4,2 x 2,2 cm
Hmotnost mýdla: 55 g
Hmotnost celé sady: 300 g

Složení

Mýdlo
Sodium cocoyl isethionate, butyrospermum parkii (shea) butter (bambucké máslo*), stearic acid (kyselina stearová),
palmitic acid (kyselina palmitová, aqua/ water/eau (voda), kaolin (kaolín), caprylyl/capryl glucoside, lauryl glucoside,
parfum/fragrance (parfém), montmorillonite, illite, tocopherol, helianthus annuus (sunflower) seed oil (olej ze semen
slunečnice roční).

*Z kontrolovaného ekologického zemědělství
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