
Do kreowania splotów i różnych stylizacji

BAB1100E

Po sukcesie MiraCurl, który pozwala na tworzenie perfekcyjnych 

loków bez żadnego wysiłku,   prezentujemy PerfecTwist 

umożliwiający tworzenie splotów, nie mniej perfekcyjnych, i nadal 

bez żadnego wysiłku.

BaBylissPRO® kontynuuje wprowadzanie innowacji !

Atut tego lekkiego i ergonomicznego urządzenia tkwi w 

regularności wykonanych splotów. 

Splatanie, plecenie warkoczy, zdobienie włosów staje się proste 

i jest zabawą z PerfecTwist, dzięki któremu można tworzyć 

różnorakie stylizacje do woli i bez ograniczeń.



Jak to zrobić?
Wybrać pasmo włosów i podzielić je na dwie części. Zaczepy usytuowane po obydwu 

stronach głowicy urządzenia pozwalają na przymocowanie końców dwóch partii włosów. 

Włosy powinny być naciągnięte, a PerfecTwist powinien znajdować się na tej samej 

wysokości 2 partii włosów.

W pozycji I dwa pasma są skręcane dzięki obracającym się zaczepom. Włosy mogą być 

mniej lub bardziej skręcone w zależności od tego, jak długo przytrzymamy przycisk na 

pozycji nr I.

Następnie przechodzimy do pozycji II : zaczepy już się nie obracają, obraca się głowica, 

która z dwóch splotów zrobi tylko jeden.

Potem wracamy do pozycji 0 i wyciągamy końcówki splotu z zaczepów. 

Mocujemy splot za pomocą wybranych akcesoriów.

Ponawiamy cała operację tyle razy, ile zapragniemy!

Urządzenie posiada w zestawie ozdoby do włosów, które umożliwiają tworzenie różnych 

stylizacji: naturalnych, luźnych bądź wyszukanych fryzur wieczorowych.

Kółeczka należy nałożyć pojedynczo bądź po kilka wokół jednego lub dwóch zaczepów, 

zanim pasma włosów zostaną przypięte. W pozycji nr I urządzenie skręci każde pasmo 

włosów, potem kółeczka należy przesunąć w pożądane miejsce na skręconych pasmach, a 

następnie w pozycji nr II obydwa pasma zostaną skręcone wraz z kółeczkami.

Sploty mogą być również wzbogacone wstążkami, tasiemkami czy perełkami. 

Aby to zrobić, należy przymocować ozdobę spinką lub gumką na górze pasma włosów 

przed skręceniem pasma, a następnie przypiąć końce pasma razem ze wstążką/tasiemką 

do zaczepu urządzenia.

W ten sposób włosy oraz ozdoba zostaną splecione razem jednocześnie!

PerfecTwist działa na baterie (w zestawie) i posiada 50 modnych akcesoriów !

10 różnych wstążek i tasiemek

16 mini spinek o 2 rozmiarach i 2 różnych kolorach

6 kółeczek o różnych kształtach i kolorach 

18 gumek o 3 różnych rozmiarach   
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 Exclusively for Hair Artists
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