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CAP-SLR składana Captain Salon
Select
Cena

850,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

3 dni

Producent

KASHO

Opis produktu

BRZYTWY
OSTRO DO EFEKTU - KREATYWNOŚĆ
Brzytwy KAI Captain to profesjonalne narzędzia, które z powodzeniem można używać zarówno w kreatywnej pracy fryzjera
stylisty jak i do golenia.
Pierwotnie, ostrza brzytw KAI Captain zostały zaprojektowane do stosowania w chirurgii – posiadają wyjątkową i rzadko
spotykaną na rynku ostrość i wytrzymałość.

Dzięki automatycznemu systemowi w uchwycie brzytwy, ostrza mogą być szybko i bezpiecznie wymieniane.
B-CAPTM1
KAI TITAN MILD PROTOUCH / SECURITY BLADE
ostrza dla: CAP-J7 | R7 | EXJ | EXR
opakowanie: 15 sztuk
CAP-20 BL
KAI CAPTAIN
ostrza dla: CAP-J7 | R7 | EXJ | EXR
opakowanie: 20 sztuk

★★★★★

NOŻE CHIŃSKIE
Brzytwy KASHO Designing i Speed Edge dzięki perfekcyjnie zaprojektowanej ergonomii, stanowią idealne narzędzie w pracy
stylisty.
Ich ostrza, pierwotnie zaprojektowane do celów chirurgicznych, charakteryzują się wyjątkową ostrością umożliwiającą
dokładne kształtowanie i cieniowanie fryzury.
Wykonany z tworzywa sztucznego zawierającego dodatki antystatyczne i antybakteryjne grzebień, po obu stronach nie ma
żadnych szczelin.
Jest bardzo higieniczny, zapobiega elektryzowaniu i plątaniu włosów.
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dwa modele: prosta i składana

Wymienne ostrze brzytwy Speed Edge o długości 5,9 cm pasuje nie tylko do oryginalnego uchwytu Speed Egde, ale
również do większości uchwytów brzytw produkowanych przez innych producentów na rynku.
B-10KBL / B-10KBL X5
KASHO SPEED EDGE
ostrza dla: KCS-LH
opakowanie: 10 lub 5x10 sztuk
KCS-10BL
KASHO DESIGNING RAZOR
ostrza dla: KCS-NH
opakowanie: 10 sztuk

★★★★★

BRZYTWY BARBERA
Specjalnie dla Barberów Brzytwa HCR-SH (prosta) oraz HCR-NH (składana)
Ciekawe i niedrogie Brzytw Barbera HCR-SH i HCR-NH są doskonałym narzędziem do cięcia, formowania i teksturowania brody
jak również i włosów.
Doskonale wyważona brzytwa jest odpowiedzią na rosnące, na całym świecie zapotrzebowanie na niedrogie, ale profesjonalne
brzytwy do brody i włosów!

Wymienne ostrza dzięki klasycznej konstrukcji będą pasować nie tylko do naszej brzytwy, ale także do wielu innych
dostępnych na rynku brzytw i noży chińskich.
Ostrza, tak jak pozostałe produkowane przez KAI, są bezkonkurencyjne i najlepsze na świecie znane ze swojej niedoścignionej
ostrości.
B-HCRP10
KASHO ULTRA HARD
ostrza dla: HCR-SH
opakowanie: 10 sztuk
pobierz Cennik KASHO
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