
Sleek Expert  

De Sleek Expert is uitzonderlijk licht en snel in gebruik. Door de extra dunne en lange platen 
(24 mm x 120 mm) kun je gemakkelijk brede lokken steilen in een korte tijd. Zonder dat je 
vermoeide spieren krijgt. Kies zelf welke temperatuur past bij het type haar wat je steilt. De 
stijltang heeft 5 temperatuurinstellingen (115°C tot 230°C).

Deze stijltang kan ook gebruikt worden om perfecte krullen te maken.

Met de Sleek Expert kun jij; steilen en krullen in één. Alle haarstijlen in een handomdraai 
met één product!

Rosé Gold Collection 
Limited Edition



Barcode 3030050143423 

BAB2072RGEPE  

EP TECHNOLOGY 5.0

For plates:
 1. 3x harder & langere levensduur*
 2. 3x gladder haar*
 3. Chemicaliën kunnen zich niet hechten
 4. Langdurig & perfect steil haar
 5. Respecteert het haar & laat het stralen

Voor perfect, langdurig resultaat:
 ·  Het haar is zacht en glanzend
 ·  De keramische platen zorgen voor een gelijkmatige warmteverdeling
 ·  Hierdoor hoef je slechts één keer over een lok te gaan met de stijltang

Geschikt voor intensief professioneel gebruik:
 · Perfect bestand tegen slijtage, chemicaliën en hoge temperaturen
 · Nog gladdere platen
 · Tijd en energie besparend
 

Perfect resultaat
Het hightech verwarmingselement zorgt voor een gelijkmatige warmteverdeling van de platen. Dit zorgt 
ervoor dat de tool op elke haarlengte kan worden gebruikt. Zelfs op het langste haar, want de temperatuur 
daalt niet als je de stijltang door je haren haalt. Door het ultra dunne design kun je de stijltang ook makkelijk 
gebruiken op kort haar. De temperatuur kan worden ingesteld tussen 115°C tot 230°C. Hierdoor is de stijltang 
te gebruiken bij elk haartype, van het meest kwetsbare of dunne tot het meest weerbarstige, stugge haar. 
		 u			Te gebruiken op alle haartypen, incl. extensions gemaakt van echt haar. 

Product eigenschappen
• EP TECHNOLOGY  
 - 3x harder + gladdere platen 
 - Snel op temperatuur 
 - Temperatuur blijft constant
 - Iedere lok wordt in één keer gestyled 
 - Langdurig resultaat 
 - Glad, glanzend haar
 - Bestand tegen chemische middelen 
• 24mm x 120mm platen
• 5 temperatuurinstellingen (115°C – 140°C – 170°C – 200°C – 230°C)
• Professioneel meedraaiend snoer van 2.70m
• Ultra licht (230gr)
• Warmtebestendig siliconen matje en beschermdopjes aan het uiteinde van de stijltang
• Uit/Aan knop & indicatielampje

* In vergelijking tot Nanotitanium Sol-Gel platen     


