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 linka STYLING S4U pochádza z kreatívneho konceptu vyvinutého mahagón,
najprestížnejšie konštruk?ného tímu v Londýne, a je produkovaný a formulovaná v Miláne
s nenapodobite?ným dokonalos? Made in Italy, ur?ený na vytvorenie neobmedzené
možnosti styling. 

  TX'T - Volumizing Gel 
Maximálny objem a telo pre všetky typy vlasov. Darovanie textúru pre sexy objem, bez
váženia dole. Vytvorte hladké alebo ku?eravé textúru, ktorá zostáva pružný, poddajný
prirodzený efekt. Ideálne pre sušenie vzduchu
Seal :. Maximálny objem s flexibilnou montáž
 box :  150 ml tube 

  POSH'N - zvlá??ujúce tekutina 
Pre dizajnérov : použi? ako agent pre- cut pre presné ovládanie sekcií. Ideálne pre letecké
sušenie pre ku?eravé kompaktné, hodvábnu. Seal : maximálna chladenie s upev?ovacou
svetla
 box :  150 ml tube 

  X'REBEL - vynikajúce ovládanie hladké 
Fantastické ovláda? nepoddajné vlasy. Zavrie dokonale a kompaktný stonku, 24 hodín
celkom zabezpe?enie proti vlhkosti, predlžuje životnos? hladké styling vyhnú? návrat na
cestách. Neporovnate?ný hladkos?, hydratácia a vyhladenie akcie pre všetky
dokon?ovacie techniky s fénom alebo dosky. Seal :. Maximálna kontrola hladké a vlhkosti
ochranu
 box :  100 ml f?ašti?ka 

  Na FINRA - vosk leštiaci krém 
Odolné a flexibilné styler vytvori? definíciu alebo pohyb. Vytvorte detail a definuje s
fantastickým svetelný efekt. Umož?uje vytvára? pružné tvary. Seal :. Maximálna flexibilita
pre detail a leštené dokon?ovacie
 box :  jar z 75 gr 
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  F'NK - modelovanie pasta neprieh?adný 
Modeluje tvary s naozaj nudné ú?inku, alebo platí bezo zvyšku. Ideálny pre tvarovanie,
odde?ovanie, odretie a definova?. Použitie v kore?ovej zóne da? h?bku textúry alebo
vytvori? podporu. Seal :. Stredne silné definície s matným efektom
 box :  100 g jar 

  FX'D - upevnenie striekacie suchu 
Spray fixa?né absolútne suché. Silnú pozíciu a ovládanie pre všetky štýly. Špeciálnej
živice fixa?né, nelepí a zostávajú pružné, aby sa prepracova? vlasy. Odolný proti vlhkosti.
Obsahuje UV filter. Seal : silný
 box :  300 ml f?ašu s dávkova?om 
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