Aποτρίχωση Depilatory products

Beauty accessories & tools Catalogue

No: 29646 πράσινο - green
No: 29619 κίτρινο - yellow
No: 29647 ροζ τιτάνιο - titanium pink

No: 29613 πράσινο - green
No: 29614 κίτρινο - yellow
No: 29615 ροζ τιτάνιο - titanium pink

Κερί αποτρίχωσης, ρολό κατάλληλο
για πρόσωπο & µπικίνι (100 ml)
Depilatory wax roll-on suitable for
face & bikini (100 ml)

Κερί αποτρίχωσης, ρολό (100 ml)
Depilatory wax roll-on (100 ml)

24 pcs./ box /code no

No: 29641 λευκό τιτάνιο - titanium white
No: 29666 περλέ πράσινο - pearl green
No: 29643 λεµόνι - lemon
No: 29642 πράσινο µήλο - green apple
No: 29667 περλέ ροζ - pearl pink
No: 29645 καρύδα - coconut

(100 ml)

Κερί αποτρίχωσης, ρολό (100 ml)
Depilatory wax roll-on (100 ml)

No: 29648 - 32 pcs./box

Κέρι αποτρίχωσης σαγανάκι, κίτρινο

24 pcs./ box /code no

Depilatory hot wax classic, yellow

No: 29363 - 100 pcs./box

Ταινίες αποτρίχωσης (100 τεµ.)
Waxing strips (100 pcs)

(100 ml)

No: 29919 - 200 pcs./box

Ταινίες αποτρίχωσης (50 τεµ.)
Waxing strips (50 pcs)

No: 29649 - 32 pcs./box

Κέρι αποτρίχωσης σαγανάκι, ροζ

Depilatory hot wax classic, pink

250 ml.
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24 pcs./ box /code no

(100 ml)

No: 29651 - 40 pcs./box
No: 29362 - 12 pcs./box

Ταινία αποτρίχωσης, ρολλό (80 m)
Waxing strips roll (80 m)

Λάδι για µετά την αποτρίχωση,
µε άρωµα χαµοµήλι
Aﬅer wax oil, chamomile

No: 29620 - 30 pcs./box

Κεριέρα - Roll-on wax heater

No: 29650 - 32 pcs./box

Κέρι αποτρίχωσης σαγανάκι, µπλε

Depilatory hot wax classic, blue
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No: 29190 - 24 pcs./box

Τριχολαβίδα, ασηµί P/62, λοξή
Silver tweezers P/62 oblique

No: 29194 - 24 pcs./box

No: 29189 - 24 pcs./box

Τριχολαβίδα, ασηµί P/60, λοξή
Silver tweezers P/60 oblique
No: 29193 - 24 pcs./box

Τριχολαβίδα (διάφορα χρώµατα) PIV-R1 λοξή
Depilatory hot wax classic, oblique

No: 29191 - 24 pcs./box

Τριχολαβίδα, ασηµί P/64, λοξή
Silver tweezers P/64 oblique
No: 29218 - 24 pcs./box

No: 29192 - 24 pcs./box

Τριχολαβίδα επαγγελµατική
(διάφορα χρώµατα) λοξή
Professional tweezers
(various colors) oblique

Τριχολαβίδα επαγγελµατική
ασηµί ΡIS, λοξή
Professional silver
tweezers PIS oblique

No: 29219 - 24 pcs./box

Τριχολαβίδα µε λαβή, ασηµί ίσια

Silver tweezers with handles,straight

No: 29142 - 24 pcs./box

Τριχολαβίδα επαγγελµατική PIF,
πολύχρωµη, λοξή
Professional tweezers PIF oblique
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Τριχολαβίδα (διάφορα χρώµατα) PIV-R1 ίσια
Tweezers (various colors) PIV-R1 straight

