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MAX PRO KERAMISCHE RONDE FÖHNBORSTELS
De Max Pro Keramische Ronde Föhnborstel is uitgerust met keramisch toermalijn en een ionische 
werking. Deze eigenschappen zorgen voor de juiste warmte begeleiding in jouw haar en geeft het 
volume van de hoofdhuid tot aan de uiteinden. De föhnborstel geeft volume aan lang haar zonder het 
haar te beschadigen. 
De Max Pro Keramische Ronde Föhnborstel creëert een stevige compacte krul met een diameter van 
53/43/32/25mm. De borstelharen zijn gemaakt van ABS wat de borstel meer hittebestendig maakt 
dan de meeste föhnborstels. Tijdens het borstelen worden je haren behandeld met toermalijn, wat 
het haar glans geeft en een statische opbouw voorkomt. Door de geplisseerde borstel haren is er een 
betere grip op het haar. De uiteinden van de borstelharen zijn gepolijst wat beschadiging voorkomt en 
een zacht effect heeft op de hoofdhuid. De unieke nanotechnologie geeft extra glans én elimineert 99 
procent van alle bacteriën.

Hoe te gebruiken:
1. Gebruik middelgrote secties van het haar en plaats de borstel op het haar bij de haaraanzet.
2. Beweeg de borstel langzaam in een vloeiende beweging van de haaraanzet tot aan de punt, in 
hetzelfde tempo als de föhn.
3. Houd spanning terwijl je de borstel door je haren geleidt.
4. Voor lichte slag of krullen kan de luchtborstel naar binnen gedraaid worden. 
5. Herhaal dit over het gehele haar tot het gewenste resultaat bereikt is.

Let op: Max Pro is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van de producten.

GOODBYE TO BAD HAIR DAYS 
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