
BaByliss Pro Miracurl 
 
Babyliss Pro heeft zichzelf weer 
overtroffen met dit nieuwe 
apparaat met hoogwaardige 
technologie voor prestaties kappers. 
De allerbeste stylisten hebben nog 
grote moeite om de perfecte krul te 
maken, echter met de BaByliss PRO 
Miracurl kan iedereen de mooiste 
krullen maken: snel, schitterend en 
gewoon thuis! 
De BaByliss PRO Miracurl heeft drie 
niveaus voor het aanpassen van de 
temperatuur: 190 °C, 210 °C en 230 °C. 
Een ingebouwde timer zorgt ervoor 
dat u altijd de juiste 
tijdslimiet gebruikt. U kunt deze tijd 
en warmte instellingen geheel naar 
eigen wens gebruiken en instellen. 
Deze instellingen zijn verschillend 
voor elk type haar maar ook 
afhankelijk van het resultaat dat u wilt 
bereiken. 

BaByliss Pro Titanium Tourmaline Krultang 
BAB2270E 

 
BaByliss Pro Titanium Tourmaline Krultang is 
een geweldige krultang verkrijgbaar in 13mm, 
16mm, 19mm, 25mm, 32mm en 38mm.  
Deze krultang heeft 15 temperatuurstanden met 
digitale regeling en weergave. 
BaByliss Pro Titanium Tourmaline 
Krultang schakelt automatisch na 60 minuten uit 
en heeft een handige aan/uit schakelaar. Dankzij 
het professionele meedraaiende snoer van 
2,70m en het geïsoleerde uiteinde is de krultang 
zeer makkelijk in gebruik. Deze krultang heeft 
een geïntegreerde standaard. 

BaByliss Pro Marcel Krultang BAB2230E 
 
BaByliss Pro Marcel Krultang is een 
geweldige krultang met een lange 
handgreep. Deze krultang is verkrijgbaar 
in 3 diamaters; 13mm, 16mm en 
19mm.  
BaByliss Pro Marcel Krultang is zeer 
snel op temperatuur en in tegenstelling 
tot gewone krultangen hoeft hier niet 
constant druk op de hendel gehouden 
te worden om deze open te houden. 
 
 

BaByliss Pro Keramische XL Krulset BAB3031E 
 
BaByliss Pro Keramische XL Krulset BAB3031E is een fantastische 
krulset met 30 rollers; 8 extra grote rollers (40mm), 8 grote 
rollers 35 (35mm), 8 middelgrote rollers (30mm) en 6 kleine rollers 
(25mm). Deze krulset heeft 2 warmte-instellingen waarmee je de warmte 
kan aanpassen aan het haartype. Zo wordt beschadiging en uitzakking 
voorkomen. 


