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Brooklyn Barber Shop - trattamento CORPO E Capella

  BY THE LOOK - definícia štýlu
HAIR & BODY SPORT 
?istí telo a vlasy pri rešpektovaní fyziológiu pokožky a vlasov. Okamžitý pocit sviežosti šíri
po celom tele, ktoré uvo??uje napätie. Zanecháva pokožku jemnú a tónovaný a vlasy
lesklé a hodvábne. 

  Revitalizácia VLASY PACK 
Maska po šampóne, vyrobený z rastlín komplexný multivitamín, dodáva hebkos? a lesk
vlasov. Vý?ažky z Peppermint, Eucalyptus a konský gaštan, zvýhod?ujúce tonikum a
stimulant pre vlasy a osviežujúce ú?inky na kožu. Chladný pocit je okamžitá. 

  PLATINUM SHAMPOO 
PLATINUM šampón krémový kondicionér opatrenia, aby lesk na vlasy sivé, biele alebo
svetlé. Eliminuje nevzh?adné žltej škvrny a obnovuje živé odtiene ocele a platiny. Akcie
pšeni?né proteíny a
Limnanthes Albumy pomáha opravi? a chráni vlasové vlákno, takže vlasy plné telo, pružné
a lesklé. 

  MATT WAX 
Vosk náklonnos? k Mattovi vytvori? akýko?vek vzh?ad, definované alebo rozstrapatené.
V?aka bambucké maslo, jojobový olej a avokádo hydratuje, chráni, vyživuje a podmienky.
Ideálne da? svoje kontroly vlasy, konzistenciu a elastické držanie. 

  modelovacie vosk vlasy 
Ideálny pre tvarovanie, leštenie, vyhladzovanie a stanovi? najvhodnejšie moderný štýl.
Skontrolujte, ?i vaše vlasy ku?eravé alebo príliš ve?ké. Príde s šampónom. 

  KLIMATIZÁCIA CREAM WET LOOK 
Klimatizácia krém na mokrej lesk, ktorý odoláva dlho. Obsahuje lanolín, ktorý chráni,
poskytuje pružnos? a mäkkos? na vlasy. Ideálny pre vytváranie vzh?adu spracované. 

  SCULPT gél na vlasy 
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Superbrillante na extra silného hold gel, modelova? a zabezpe?i? dlhodobý, aj tie
kreatívne vzh?ad. To neobsahuje alkohol, nie je tuk. Udržuje správnu úrove? hydratácie. S
opa?ovacím krémom. 

  OIL NON OIL FLUID vlasy 
Fluid leštenie a mäknutie ú?inok za mokra. Skvelé pre suché vlasy. To nie je mastný a
chráni proti dehydratácii spôsobené slne?ným žiarením. 
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