
PROFESSIONELE ST IJLTANG DIGISTYLE

Keratin Lustre
Je haar bestaat voor 95% uit keratine en werkt als een soort schild om je haar tegen 
UV-straling en hitte te beschermen. De DIGISTYLE BAB2395E heeft keramische platen 
welke zijn verrijkt met keratine. De keratine in de platen compenseert als het ware de 
keratine welke verloren gaat tijdens het verwarmen en steilen van je haar. 
 
Keratin Shine System
Glad, glanzend en pluisvrij haar krijg je door de ionische technologie. Negatief 
statisch geladen deeltjes komen vrij, waardoor je haar anti-statisch, glad en glanzend 
wordt. Na onderzoek blijkt dat in combinatie met de keramisch-keratine platen en, 
met de keramisch-keratine platen en de ionische functie, het resultaat van jouw 
gladde, glanzende haren nóg langer blijft zitten.
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KERATIN LUSTRE 

Opname van keratine
Voordelen: zorg voor je haar en een glad en glanzend 

resultaat 

Keramisch-keratine platen  
KERATIN LUSTRE

Ionische  
technologie

KERATIN SHINE SYSTEM



Met keratine verrijkte keramische platen  
De DIGISTYLE BAB2395E kenmerkt zich door zijn keramische platen welke zijn verrijkt met 
keratine. Zo krijg je snel, steil, glad en glanzend haar. Het keramische verwarmingsele-
ment onder de platen zorgt ervoor dat de stijltang snel op temperatuur is (tot 230°C). 
De volledige platen worden ver-sterk en blijven ook constant warm tijdens het steilen. De 
temperatuur daalt dus niet. 

Ionische technology
Je haar is van nature positief statisch geladen. Als je het haar gaat verwarmen, dan vers-
terk je dit nog meer en openen je haarschubben zich door de warmte. De structuur van 
je haar wordt ruwer en je haar ziet er minder gezond uit. De negatieve ionen welke door 
de stijltang worden gegenereerd, neutraliseren dit proces en voorkomen statische elektri-
citeit. Je haarschubben sluiten zich weer netjes en je haar wordt zacht en glanzend. Het 
is ook bewezen dat de ionische functie het gebruik van haarstylingsproducten optima-
liseert en dus beter tot z’n werking komen. 

Krullen en steilen in één 
De DIGISTYLE is mooi rond afgewerkt aan de buitenkant, waardoor je met deze stijltang 
perfect kan steilen én krullen!  

Kies de juiste temperatuur voor je haar 
De stijltang heft 10 temperatuurinstellingen:140°C-230°C. Steil het haar op de laagste 
temperatuur en bekijk of het gewenste effect wordt behaald.  
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Het LCD scherm geeft de 
gekozen temperatuur weer. 



De stijtlang schakelt zichzelf na 60 minuten uit, indien je deze niet gebruikt. 
De memory-functie onthoudt de laatst gekozen temperatuur. Veilig en handig in gebruik. 
Bij de stijltang ontvang je ook een hittebestendige mat, zodat je ‘m direct na gebruik zou 
kunnen opbergen voor als je weer op pad moet. Ook fijn voor het behouden van een 
nette stijltang als je deze mee neemt op reis. n.

Les plaques en céramique infusées de kératine du DIGISTYLE BAB2395E sont 
ultra efficaces et permettent un lissage rapide et donnent lustre et brillance 
à la chevelure pour longtemps. 

Productkenmerken

•  25 x 90 mm keramisch-keratine platen om glad en glanzend te steilen en 
krullen 

•  Super ionische functie
•  Geavanceerd keramisch verwarmingelement voor snel, evenredig en 

constant op temperatuur 
•  10 digitale temperatuurinstellingen 140°C-230°C voor alle haartypes
•  Inclusief memory-functie 
•  Hittebestendige mat met opbergvak voor gemak, veiligheid en 

behoud van je stijltang
•  Extra lang meedraaiend snoer van 3m 
•  Automatische afschakeling na 60 minuten 

BAB2395E 
Barcode 3030050151817
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