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PERKELTI MANE: NUSTATYTI STILIUS

PERKELTI MANE
yra revoliucin? sistema finišo linijos Coiffeur. Formul?s produkt? linija MOVE ME dirbti
kartu su k?rybiškumu, specialistai vis labiau efektyvus ir stiling? išvaizd?. Coiffeur sistema
suteikia ?rankiai kirp?jams pilnai išreikšti savo k?rybiškum?.

14 GAZUOTAIS FIX
stiprus plauk? lakas moistureproof laikykite
Stipriai laikykite plauk? lakas "aukšto" fiksatorius strukt?rinio poveikio ir didel?s apimties.
Puikus blizges? j?s? plaukams. Yra tvirtas ir lankstus filmas plauk? "gamina jokio poveikio
kruop? (milteliai). Greitai išdžiovinti "galite ištrinti su kai kuri? šepetys insultas.
pakuot?: 500 ml buteliukas.

15 TONIZUOTI
ekologinis plauk? lakas stiprios dr?gm?s-
N?ra duj? Hairspray fiksuojant? veiksm? nusprend?. Ilgai trunkantis, raukšl?tis ir
?sp?dingas "-dr?gm?s kiekis ir blizges?. Didelis derlius. Gamina jokio poveikio kruop?
(milteliai). Sud?tyje yra UV filtr?.
pakuot?: 350 ml buteliukas.

16 KVAILAI FORMOS
formavimo putos-stiprios dr?gm?s ?rodymas
Modeliavimo putos "formuojant fiksuojant? veiksm? nusprend?.
pakavimo: 300 ml buteliukas.

34 H2O NUSTATYMO VAŠKAS
fiksuojamasis kremas dr?gmei atsparus išor?s stipri-
Vandens pagrindu vaškas lit? ilg? plauk? stilius ir poliravimo užtikrina "matomai
pridedamas. Nepriekaištinga išvaizda labai blizga.
pakuot?: 100 ml indeliuose.

MAT 36 FORMUOJANT 'M
modeliavimo pasta kilim?lis-forte-dr?gm?s ?rodymas
Matinis fiksuojant? veikiantis tvirt? tešl?. Modeliuoti plaukus, suteikiant jai form? ir stili?,
kur? norite, kad nat?rali tekst?ra ir maksimali kontrol?. Cool šukuosena.
pakuot?: 100 ml indeliuose.
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37 KLIJ? GELIS
Klij? gelis-Ekstra itin stiprus ir dr?gnose ?rodymas
Itin stiprus fiksuojamasis gelio veikimo klijai revoliucin?s "iperforte ir strukt?rin? atrodo
jauni ir intensyvus: idealiai tinka maxi. Nepriekaišting? stili? valand?.
pakuot?: 100 ml m?gintuv?l?.

38 ŠVIESOS GELIO
šlapi? išvaizd? gelis-šviesa-dr?gm?
Modeliai šukuosena paliekant malonus ilgai trunkantis šlapias efektas be džiovinimo. N?ra
riebal?.
pakuot?: 250 ml m?gintuv?l?.

39 GROOVY GELIS PAPILDOM? STIPRUS
Ypatingai stiprus gelis-dr?gm?s apsauga
Sukurtas siekiant apibr?žti ir formuoti ryžtingai šukuosena. Stipriai laikykite labai lengvai.
pakuot?: 250 ml m?gintuv?l?.

40 VERPIMO LINIJOS
elegantiško dizaino pasta-forte-dr?gm?s ?rodymas
Plonas medienos masei iš nuostabios voras kremin?s Tekst?ros modelis plaukus su
stiprus ir ilgai trunkantis veiksmas. Nelipnus "apibr?žia elastinga išvaizd?. Gali b?ti
pakeista dr?gm?s veiksm?.
pakuot?: 100 ml indeliuose.
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