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 linka STYLING S4U pochází z kreativního konceptu vyvinutého mahagon, nejprestižn?jší
konstruk?ního týmu v Londýn?, a je produkován a formulována v Milán? s
nenapodobitelným dokonalost Made in Italy, ur?ený k vytvo?ení neomezené možnosti
styling. 

  TX'T - Volumizing Gel 
Maximální objem a t?lo pro všechny typy vlas?. Darování texturu pro sexy objem, aniž
vážení dol?. Vytvo?te hladké nebo kudrnaté texturu, která z?stává pružný, poddajný
p?irozený efekt. Ideální pro sušení vzduchu
Seal :. Maximální objem s flexibilní montáž
 box :  150 ml tube 

  POSH'N - zvlá??ující tekutina 
Pro designéry : použít jako agent pre - cut pro p?esné ovládání sekcí. Ideální pro letecké
sušení pro kudrnaté kompaktní, hedvábnou. Seal : maximální chlazení s upev?ovací sv?tla
 box :  150 ml tube 

  X'REBEL - vynikající ovládání hladké 
Fantastické ovládat nepoddajné vlasy. Zav?e dokonale a kompaktní stonek, 24 hodin
celkem zabezpe?ení proti vlhkosti, prodlužuje životnost hladké styling vyhnout návrat na
cestách. Nesrovnatelný hladkost, hydratace a vyhlazení akce pro všechny dokon?ovací
techniky s fénem nebo desky. Seal :. Maximální kontrola hladké a vlhkosti ochranu
 box :  100 ml lahvi?ka 

  Na Finr - vosk leštící krém 
Odolné a flexibilní styler vytvo?it definici nebo pohyb. Vytvo?te detail a definuje s
fantastickým sv?telný efekt. Umož?uje vytvá?et pružné tvary. Seal :. Maximální flexibilita
pro detail a lešt?né dokon?ovací
 box :  jar z 75 gr 

  F'NK - modelování pasta nepr?hledný 
Modeluje tvary s opravdu nudné ú?inku, nebo platí beze zbytku. Ideální pro tvarování,
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odd?lování, od?ení a definovat. Použití v ko?enové zón? dát hloubku textury nebo vytvo?it
podporu. Seal :. St?edn? silné definice s matným efektem
 box :  100 g jar 

  FX'D - upevn?ní st?íkací suchu 
Spray fixa?ní absolutn? suché. Silnou pozici a ovládání pro všechny styly. Speciální
prysky?ice fixa?ní, nelepí a z?stávají pružné, aby se p?epracovat vlasy. Odolný proti
vlhkosti. Obsahuje UV filtr. Seal : silný
 box :  300 ml láhev s dávkova?em 
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