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 linka dizajn a povrchová úprava s 18 produktov rozdelených do 3 oblastí použitia :. pojem
styling, prevedenie a koncepcie bez koncepcie

 DEFINÍCIA WAX 
Wax ideálna definícia uvo?ni? svoju kreativitu na všetkých d?žkach.
Jar 100 ml.

 texturizzante CREAM 
Tento krém zvýši? každý typ textúry a d?žky. Štylizova? a vytvára dokonalé separácia a
poskytuje lesk.
Jar 100 ml.

 RUBBER FIBRE 
Efektívne a flexibilné gumy vhodné pre všetky d?žky a textúry. Pri aplikácii na mokré
vlasy, je ideálny pre textúrovanie, zatia? ?o na suché vlasy definuje a rozde?uje.
Jar 100 ml.

 MODELOVANIE PASTA 
Cestoviny vhodné najmä pre stredne krátke vlasy. To modeluje dokonale strand pod?a
oblastí, vytvára separácia ?astí, ?o je prirodzený efekt.
Jar 100 ml.

 GEL STRONG 
Fixa?ný gél so silným, ideálne pre krátke vlasy. Poskytuje podporu a štruktúru všetkých
štýlov, vytvára? brilantné mokrý vzh?ad. 200 ml f?ašu.

 OIL NON OIL 
?ahšie kvapalina, vhodná pre prírodné vlasy a suché vlasy. Upevnenia zais?uje mäkké a
prirodzené, aby sa zabránilo vysušeniu vlasov.
200 ml f?ašu.

 VOLUME CREAM 
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?ahký krém pre všetky typy vlasov, ideálny pre získanie objemu ú?inok. Pridá vlhkos?,
pevné a obnovuje rovnováhu pórovitosti na celej d?žke.
150 ml f?ašu.

 želé vyhladzovacie 
Želé je vhodné pre rovnanie ku?eravé vlasy, ku?eravé a krepaté, zníženie ú?inkov statickej
elektriny. Pridá vlhkos?, pevné a obnovuje rovnováhu pórovitosti na celej d?žke.
150 ml f?ašu.

 definitorem kudrliniek 
Krém je ideálny pre posil?ovanie ku?eravé vlasy, prírodné alebo umelé. Poskytuje
definície, pevnos? a pružnos?, aby kadere, zatia? ?o ich upevnenie ticho. Obnovuje
rovnováhu poréznos? po celej d?žke.
150 ml f?ašu.

 SILKY FLUID 
?ahšie kvapalina je ideálna pre všetky typy vlasov. Hydratuje a dodáva extrémny lesk a
hebkos? bez za?aženia si vlasy dole.
60 ml f?ašti?ka.

 SPRAY LESK 
Spray ultra - jemné, lesklé vlasy nudné a bez života, posilnenie farbu. Darovanie navyše
lesk bez za?aženia vlasov a pomazanie.
F?aša 200 ml.

 MOUSSE VOLUME EXECUTIVE 
Mousse smerové špecifikácia pre vytvorenie zväzku na kore?och. To dáva tvar a podporu
s nevidite?nou fixáciu.
F?aša 200 ml.

 MOUSSE REGULAR 
Mousse v normálnej fixáciu, dáva objem, telo a podporu pre všetky ú?esy. Model
prirodzenou cestou bez akýchko?vek zvyškov.
F?aša 200 ml.

 MOUSSE STRONG 
Mousse pre silné držanie, dáva objem, telo a podporu pre všetky ú?esy. Model
prirodzenou cestou bez akýchko?vek zvyškov. F?aša 300 ml.

 ECO REGULAR SPRAY 
Spray žiadny plyn na normálnu fixáciu, pevne daná a udáva objem bez za?aženia po
vlasoch. Je to rýchlo schne a je ?ahko odstráni? pomocou štetca.
F?aša 300 ml.

 SPRAY STRONG EKOLOGICKÉ 
Spray žiadny plyn v silnej fixácii, pevne daná a udáva objem bez za?aženia po vlasoch. Je
to rýchlo schne a je ?ahko odstráni? pomocou štetca.
F?aša 300 ml.

 REGULAR SPRAY 
Spray k normálnej stanovenie, poskytuje efektívne tesnenie a dlhého trvania. Neváži vlasy
dáva prirodzený ú?es. ?ahko odstra?uje s nieko?kými ?ahmi štetca a nezanecháva
zvyšky.
F?aša 300 ml.

 SPRAY STRONG 
Spray silnú fixáciu, poskytuje efektívne tesnenie a na dlhú dobu. Neváži vlasy dáva
prirodzený ú?es. ?ahko odstra?uje s nieko?kými ?ahmi štetca a nezanecháva zvyšky.
F?aša 300 ml. 
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