
 

  
Gél a úprava vlasov - SHOT
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  FIX - ME HARD - silný lak eco 
Extreme Hold pre upevnenie a rozhodol sa vytvori? akýko?vek typ ú?esu bezo zvyšku.
Nemá vplyv na kozmetické farby. Ochranná formula a odolný proti vlhkosti. F?aša 350 ml. 
  

  FIX - ME - lak eko média 
Upev?ovacie modulárny typ média, s cie?om zabezpe?i? maximálny súlad štruktúry, aj tie
najjemnejšie vlasy, pred?ženie realitné dell'acconciaturae. Nemá vplyv na kozmetické
farby. Ochranná formula a odolný proti vlhkosti. F?aša 350 ml. 

  MINI - FIX HARD - silný lak eco 
Extreme Hold pre upevnenie a rozhodol sa vytvori? akýko?vek typ ú?esu bezo zvyšku.
Nemá vplyv na kozmetické farbu zvýšením jasu. Ochranná formula a odolný proti vlhkosti.
100 ml f?ašti?ka.   

  ELEVATOR - Flash a spä? 
Inovatívne využíva prírodných živíc a tepelne aktívne vytvori? akýko?vek typ ú?esu.
Odparuje a schne okamžite. Model a vytvára extrémne ú?inky a pružný a nieko?kými
?ahmi štetcom prerobí a vymyslia iný poh?ad. 200 ml f?ašu. 

  WHAT 'S UP - silný lak na vlasy 
Leštené a pevné v úplne odhodlaní bez váženia a nie je mastný. Ideálny pre vytváranie
objemu a opravi? akúko?vek ú?es s dlhou životnos?ou.
F?aša 400 ml. 

  WE zmena môže.. 
 - SHAKE ME HARD - extra silný pena  Mousse ultra vysoký výkon v extrémnych držanie
novej generácie. Vlhkos? Formula živice s svetelný efekt. F?aša 300 ml.
 - SHAKE ME - špeciálnej strednej ku?eravé pena  Nová formulácia poskytuje vä?šiu
pružnos? vo vlasového vlákna definova? a tvarova? vaše vlasy prirodzene ku?eravé
permanentato. F?aša 300 ml.
  RAPID CURL - vplyv tekutiny ježko   Zvýrazní pohyb ku?eravé vlasy, dáva pružnos? a
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pevnos?. Kvapalina je zvláš? bohaté na prírodné látky a cenné hydrata?né. 200 ml f?ašu.
   STAND - UP - anti - frizz objemová sprej   
Spray formulácie mikromolekulárny bez oplachovania, aby sa telo a objem na vlasy ešte
tenšie. 200 ml f?ašu. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

