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MAX PRO HOUDER

De Max Pro Houder is ideaal om tijdens of na het stijlen van het haar de stylingtool in op te bergen. 
Stylingtools met platen tot 1,5 inch of een diameter tot 25mm zijn geschikt voor deze handige styling 
accessoire. Het materiaal waar de houder van gemaakt is hittebestendig. Hierdoor kan de styling tool 
tijdens het stijlen veilig in de Max Pro houder worden geplaatst, zodat deze geen schade aanricht 
aan de ondergrond. Ook als de styling tool al is uitgeschakeld heeft het tijd nodig voordat de tool is 
afgekoeld. Door gebruik van de Max Pro houder kan dit op een veilige manier. De zuignappen aan de 
onderkant van de Max Pro Houder zorgen dat deze op een veilige manier bevestigd kan worden op 
een vlakke ondergrond. Tevens wordt er een schroef bijgeleverd waarmee de houder bevestigd kan 
worden aan de muur.

- Veilig in gebruik
- Geschikt voor stijl- en krultangen
- Beschermt de stylingtools
- Makkelijk te bevestigen

1. Bevestig en hang de houder aan de muur met de bijgeleverde schroef of plak hem op een 
glad oppervlak met de 4 zuignappen die op de houder zitten. Ook kan de houder neergezet worden.
2. De krul- of stijltang kan tussen het stijlen door of na het stijlen van het haar opgeborgen wor-
den in de houder. Stylingtools met platen tot 1,5 inch of een diameter tot 25mm zijn geschikt voor deze 
houder.
3. Let er wel op dat de stylingtool niet te lang aan blijft staan terwijl hij in de houder geplaatst is. 
De houder is hittebestendig tot en met een temperatuur van 220 graden.

Let op: Alleen te gebruiken in combinatie met haarstylingtools. Max Pro is niet aansprakelijk 
voor oneigenlijk gebruik van de producten.

GOODBYE TO BAD HAIR DAYS 

Max Pro 
Tel: +31 (0)20 261 0907 

Email: info@maxprohair.com

HOUDER


