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Szukasz odpowiedniej dla siebie maszynki do golenia na lato? Poznaj nowość na rynku
kosmetycznym - maszynkę Wilkinson Hydro Silk, która nie tylko goli, ale i nawilża Twoją skórę.
Sprawdziłyśmy ją na własnej skórze - oto wynik testowania!

Czy nie chciałabyś mieć maszynki, która nie tylko usuwa zbędne owłosienie, ale równocześnie
zapewnia Twojej skórze odpowiedni poziom nawilżenia? W takim wypadku być może warto rozważyć
wypróbowanie nowości na rynku - maszynki Wilkinson Hydro Silk. Maszynka Hydro Silk została
stworzona z myślą o delikatnej skórze kobiet. Zawiera ona wysoko skoncentrowane serum, które
pozostawi Twoją skórę nawilżoną aż do 2 godzin po goleniu. Dodatkowo zaawansowana technologia
ochrony skóry zapewnia ochronę przed podrażnieniami, a przy tym wszystkim - skutecznie usuwa
owłosienie.

Jak to możliwe?
Maszynka Hydro Silk została wyposażona w dwa pojemniki nawilżające wypełnione wysoko

skoncentrowanym serum, dzięki czemu nawilżenie skóry utrzymuje się nawet do 2 godzin po goleniu.
Serum zawiera masło shea, dzięki któremu skóra staje się miękka, elastyczna i nawilżona, zarówno w
trakcie po goleniu. Poza tym maszynka jest wyposażona w aż 5 ostrzy, dzięki czemu jeszcze
dokładniej goli Twoje ciało. Dodatkowo zaawansowany system ochrony skóry Skin Guard pomaga
chronić ją przed podrażnieniami.

Czy moŻna nią golić całe ciało?
Tak. Ruchoma główka została stworzona po to, aby zagwarantować skuteczne golenie wszystkich
stref ciała. Owalna główka Hydro Silk zadba o to, byś mogła dotrzeć do trudno dostępnych miejsc i
pozbyć się niechcianych włosków w kilka minut. Miękka, gumowana rączka posiadająca 4 punkty
dotykowe sprawi, że nowy gadżet zyska w Twojej dłoni status precyzyjnego narzędzia. Dodatkowo,
dzięki unikalnemu kształtowi, możesz odłożyć maszynkę w dowolne miejsce, a jej ostrza i tak nie
dotkną powierzchni.
Testowałyśmy maszynkę na własnej skórze i oprócz tego, że jest skuteczna i wygodna w użyciu jest
także... bardzo estetyczna. Sugerowana cena maszynki systemowej Wilkinson Hydro Silk to 44,99 zł.

Udostępnij Skomentuj
zdjęcia: iStock, mat. prasowe

10 zaskakujących ciekawostek o serialu "Przyjaciele", o
których nie miałaś pojęcia!
1/11 >

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

