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Det prisbelönta italienska hårvårdsföretaget GA.MA Italy 

Professional är i framkant med de senaste hårvårdsverktygen 

Det italienska hårvårdsföretaget GA.MA Italy Professional arbetar aktivt med produktutveckling 

och de senaste trenderna inom hårvårdsverktyg. Locktången GA.MA Professional Titanium Curling 

Iron är en i raden av professionella produkter med smarta funktioner. GA.MA har de senaste åren 

vunnit flertalet prestigefyllda priser och utmärkelser för sina hårvårds- och stylingverktyg, bland 

annat Årets Professionella Plattång i Sverige, Danmark, Storbritannien och Polen.  

GA.MA Professional Titanium Curling Iron finns i storlekarna 19 mm, 25 mm, 33mm och är skapad 
med titanbeläggning som ger minimalt slitage och är skonsam mot håret. Locktången är utrustad 
med smarta funktioner; såsom digital temperaturkontroll med justerbart intervall från 120 °C till  
200 °C, som anpassas efter användarens hårtjocklek. Locktången har även en ”Cool-tip”, en sval topp, 
som användaren kan vidröra utan att bränna sig, vilket gör verktyget mer lätthanterligt.  
 
GA.MA Italy Professional lanserades år 1969 av visionären Mario Gardini, Bologna, Italien, med målet 
att skapa de bästa professionella hårvårds- och stylingverktygen i världen. Utöver Professional 
Titanium Curling Iron erbjuder GA.MA ett brett utbud av prisvinnande plattänger och även hårfönar, 
med samma höga kvalitet som var målet redan 1969.  
 
Rekommenderade återförsäljarpriser på utvalda produkter:  
GA.MA Professional Titanium Curling Iron 25 mm 399 SEK, GA.MA IHT Tourmaline Hair Straightener 799 SEK, 
GA.MA CP1 Ceramic Hair Straightener 499 SEK, GA.MA Professional Maestrale Ceramic Hairdryer 499 SEK, etc. 
GA.MA Italy Professional hittar du hos utvalda återförsäljare, exempelvis www.mediamarkt.se, 
www.netonnet.se och www.tretti.se.   
 
Presskontakt:  
Micaela Moreno, Zap PR  
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Om GA.MA Italy Professional:  
GA.MA lanserades 1969 av visionären Mario Gardini i Bologna, Italien. Målsättningen var att skapa den bästa 

professionella plattången i världen. Den första modellen, GA.MA 110, blev snabbt erkänd av stylister under 70- 

och 80-talet. Under slutet av 90-talet blev plattången en vanligt förekommande stylingprodukt i hemmen och 

GA.MA växte sig stark även för privatpersoner. Idag har de expanderat sitt område och erbjuder, förutom sina 

prisvinnande plattänger, även locktänger, hårtrimmers och hårfönar, fortfarande med samma höga kvalitet 

som var målet redan 1969. GA.MA säljs i över 50 länder. www.gamaitaly.com 
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