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MOVE ME : LUX HLADKý šTýL A šTýL

  LUX STYLE : 27 SHINE EFEKT 
 spray osvetlenie - light - Vlhkos? : 
Extrémny lesk na vlasy. Poskytuje výnimo?ný lesk vlasov bez za?aženia ju vôbec.
 box :  300 ml f?ašu.

 /> 43 hustá KRYŠTÁLY
husté kryštály - Svetelný efekt - Vlhkos? : 
Kryštály husté svietiace ak?ný ak?ný film, tvoriace na stonke a na špi?kách odškodnenie
na výsledok jasu v zrkadle. Vlasy ?istá a hodvábna mäkkos?.
 box :  100 ml f?ašti?ka.

  44 waty WAX
vosk leštené vody - žiadna oprava - Vlhkos? : 
Pre použitie na suché vlasy : mokré, lesklé a lesklé. Textúra kompaktná a ?ahká
manipulácia.
 box :  100 ml jar.

  45 blond BANG
krémová pena hydrata?ný krém - antigiallo - Vlhkos? : 
Krémová pena na zmiernenie žltkasté odtiene odfarbené vlasy, blond, melír alebo
prírodnej bielej.
 box :  300 ml f?ašu.

  46 ANTIFRIZZY GLAZE
glazúra tepelnú ochranu - anti - frizz - Vlhkos? : 
S antifrizzy glazúra, želé - ako textúra a hmatate?né obklopuje ve?mi efektívne dosiek
tepelnej ochrany a vlasy so silným držaním. Vlasy hydratovaná a chránená, tvarované a
plné svetla, vlhkosti odolné proti pôsobeniu.
 box :  250 ml f?ašti?ka.

  hladký štýl  

  32 Smoothy
vyhladenie koncentrát - Box - frizz 
Smoothy je koncentrovaný želatínová vyrovnávacia sérum. Okrem vyhladenie akciu,
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obohacuje vaše vlasy, dáva telo a hrúbku hmatate?né. Vlasy silnejšie a štruktúrovanejší,
trvalejšie pokr?i?.
 box :  250 ml f?ašti?ka.

  Brill BRIX 33 - TEPELNÁ OCHRANA
lesk tepelnú ochranu spray - Vlhkos? : 
Shine a ochrana pre hladké vlasy iba jedným dotykom. Špeciálna molekuly s vysokou
refrak?nej obsiahnuté vo vzorci Brill BRIX zabezpe?i? jasný záblesk, zatia? ?o efekt je
aktívny bariéra proti vysokým teplotám vlasov a dosiek.
 box :  100 ml f?ašti?ka.
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