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PRESUNÚ? MA: FIX ŠTÝL

PRESUNÚ? MA
je revolu?ný systém cie?ovej ?iare Coiffeur. Vzorce produktov riadok ?ah ME
spolupracovali so tvorivos? odborníkov ?oraz viac efektívne a štýlový vzh?ad. Coiffeur
systém poskytuje nástroje pre kaderníkov plne vyjadri? svoju kreativitu.

14 ŠUMIVÉ FIX
moistureproof lak na vlasy silné spevnenie
Strong hold Hairspray "vysoko" fixa?né štruktúrovaných ú?inky a objemné. Ve?ký lesk na
vlasy. Je vlasy odolný a pružný film "produkuje žiadny ú?inok odlupovaniu (prášok).
Rýchloschnúci "odstránite s niektoré ?ahu štetca.
balenie: 500 ml f?aša.

15 TÓN
ekologický lak na vlasy silné vlhkosti-
Žiadny plyn Hairspray fixa?nej akcia rozhodol. Dlho-trvajúce, zaniknú? a pôsobivé
"-vlhkos? objem a lesk. Vysoký výnos. Produkuje žiadny ú?inok odlupovaniu (prášok).
Obsahuje UV filter.
balík: 350 ml f?aša.

16 CRAZY TVAR
formovanie mousse silné vlhké dôkaz
Styling foam "formovanie fixa?nej akcia rozhodol.
balenia: f?aša 300 ml.

34 H2O STANOVENIE VOSK
fixa?nej krém vlhkosti odolné-extra silná-
Vosk na vodnej báze lisované dlhé vlasy styling a leštenie zabezpe?uje "vidite?ne
pripojený. Bezchybný vzh?ad extra lesklé.
balenie: 100 ml pohári.

MAT 36 FORMOVANIE FORMOVANIE
modelovacie pasty mat-forte-damp dôkaz
Matný fixa?nej herectvo silnú cesto. Model vlasy dáva tvar a štýl, ktorý chcete pre
prirodzenú štruktúru a maximálnu kontrolu. Cool ú?esy.
balenie: 100 ml pohári.
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37 LEPIDLO GEL
Lepidlo gel-extra extra silné vlhké dôkaz
Ultra silný fixa?nej gél-pôsobiace lepidlo revolu?ný "iperforte a štruktúrovaný vzh?ad
mladých a intenzívne: ideálne pre maxi. Bezchybný štýl pre hodín.
balenie: 100 ml skúmavky.

38 ?AHKÝCH GÉL
mokrý vzh?ad gel-svetlo-vlhkos?
Modely ú?es zanechaním príjemný dlhotrvajúce mokrý efekt bez sušenia. Nie tuk.
balenie: 250 ml skúmavky.

39 GROOVY GÉL EXTRA STRONG
extra silný gél-vlhkosti štít
Vytvorený s cie?om definova? a formova? rozhodne ú?es. Silno fixujúce extrémne ?ahké.
balenie: 250 ml skúmavky.

40 LÍNIÍ SPINNING
Elegantný styling pasta-forte-damp dôkaz
Vláknitý buni?iny z Amazing Spider Krémová textúra modelu vaše vlasy silné a
dlhotrvajúce akciu. Non-sticky "definuje elastické vzh?ad. Môc? by? prebudoval vlhkosti
akcie.
balenie: 100 ml pohári.
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