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• FIXA?NÉ SILA ŽIADNA OPRAVA
VODA VOSK ŽIADNA OPRAVA
Vo?avé , mokrý vzh?ad, lesklé a svetlé. Kompaktný, ?ahká textúra manipulácia. K
dispozícii v žltej série BLUE ROSE , oranžový, .
balenie: 100 ml pohára.
GLAZÚRA DEFRIZZER
Ideálne pre všetky typy vlasov, predovšetkým pre týchto zmlúv; znižuje ich pochlpenie a
pomáha idratarli. Ú?inky sú zosilnené v?aka mimoriadne vlastnosti hyaluronovej kyseliny
cationizzato (Hyaloveil ®-P) je obsiahnutý vo vzorci , že pôsobí na kapiláry poškodené
koži?ku je chránený pred priamym slne?ným svetlom a atmosferickým vplyvom.
balenie: 250 ml f?aša.

• FIXA?NEJ SÍL 1
THERMO-sprej TOPÁNOK svietiace termoprotettivo
Vlhkos? je tiež ideálny pre dosky a suši?om vlasov. V?aka jeho výživové vlastnosti
obnovuje prirodzenú rovnováhu vlasy robi? to obzvláš? hodvábne a mäkké na dotyk.
Špeciálne molekuly, ktoré tvoria , s vysokým lomu svetla, da? neuverite?nú svietiaci efekt
celý ú?es. Tiež vynikajúce dosky a fón , chráni vlasy pred tepelnej ?innos? robi? jemná a
efektívna lie?ba.
balenie: flacon 150 ml.
HUSTÉ CRYSTAL-svetlý efekt
Pod?a pou?ný. Film-tvori? akcie na ráme a regenera?ný na tipy pre zrkadlo svetlo.
Bezvadný vlasy a hodvábne mäkkosti.
balenia: f?ašu 100 ml.

• FIXA?NEJ SÍL 2
ENERGIA-energia fixa?ná PENA
Volumizing pena aby telo objem a pružnos? vlasov.
balenie: 300 ml f?ašu od.

• FIXA?NEJ SÍL 3
KRÉM POLEVA-hladké kadere
Anti-dampness-defrizzer. Ideálne pre zvýraznenie vlasy hladké a ku?eravé. Poskytuje
definície , pevnos? a pružnos? krútia, zatia? ?o pevné ticho. Poskytuje tepelnú ochranu
vlasov pomocou dosky a suši? vlasov.
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balenie: 250 ml f?aša.
MODELOVACIE PASTY NEPRIEH?ADNÉ
Silné fixa?nej akcie. Formovanie vlasov dáva? požadovaný tvar a štýl pre prirodzené
textúry a maximálnu kontrolu. Cool ú?esy. Akcia vlhkos?.
balenie: 100 ml pohára.

• FIXA?NÉ 4 Ú?INNOS?
VÝKON-formovanie MOUSSE forte
Rozhodol, Stilizzante-pena Styler fixa?nej akcie.
balenie: 300 ml f?ašu od.
Ekologické opravy-eko-lak extra silný
Žiadny plyn Hairspray fixa?nej akcie rozhodol. Proti vlhkosti. Dlhotrvajúci zaniknú? a
impozantné objem a lesk. S ve?mi vysokou vý?ažnos?ou. Nie váži? vlasov a môžu by?
odstránené s nieko?kými ?ahmi štetca. Neprináša odlupovanie efekt (prášok).
balík: z 350 ml f?aša.
STANOVENIE spreji-silný, ktorým lak
Vysoké utesnenie , fixa?nej štruktúrované ú?inky a objemné. Ve?ký lesk na vlasy. Je vlasy
odolný a pružný film. Neprináša odlupovanie efekt (prášok). Rýchlo schne. S niektorými
?ahu štetca odstráni?. Vlasy môžete model, aj ke? to boli striekané. Proti vlhkosti.
balenie: 500 ml f?aša od.
AQUA fixa?nej vodotesná vosk-FIX
Voda na základe vosk na vlasy leštenie styling a , extra silný akcie a ur?i?. Bezchybný
vzh?ad extra lesklý. Akcia vlhkos?.
balenie: 100 ml pohára.
EXTRA silný gél-betón elastické efekt
Vytvorený s cie?om definova? a formova? rozhodne ú?es. Silné pe?a? s extrémne
prirodzenosti. Listy žiadne zvyšky, je non-mastné a ?ahko s nieko?kými ?ahmi štetca.
balenia: k dispozícii v 250 ml skúmavky a 500 ml pohára.
GÉL VOSK-ovládanie
Flexibilné kontrolu-extra silná. Kombinuje kontrolu a podporu gél pre pružnos? a lesk
voskový. Profesionálny vzorec.
balenia: k dispozícii v 250 ml skúmavky a 500 ml pohára.
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