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• FIXA?NÍ SÍLY OPRAVA
VODA VOSK OPRAVA
Vo?avé , mokrý vzhled, lesklé a sv?tlé. Kompaktní, lehké textury manipulace. K dispozici v
žluté ?ady BLUE ROSE , orange, .
balení: 100 ml nádobou.
DEFRIZZER POLEVA
Ideální pro všechny typy vlas?, zejména u t?chto smluv; redukuje zacuchání a pomáhá
idratarli. Ú?inky jsou zesíleny díky mimo?ádné vlastnosti hyaluronové kyseliny cationizzato
(Hyaloveil ®-P) je obsažen ve vzorci , akty na kapiláry poškození kutikuly je chrán?n p?ed
p?ímým slune?ním sv?tlem a atmosférickým vliv?m.
balení: 250 ml láhev.
• FIXA?NÍ SÍLY 1
TERMO sprej SHINE svítící termoprotettivo
Vlhkost vzduchu je ideální pro plechy a vysouše?em vlas?. Díky jejich nutri?ní vlastnosti
obnoví p?irozenou rovnováhu vašich vlas?, takže je obzvlášt? jemný a m?kký na dotek.
Speciální molekuly, které tvo?í , s vysokým lomem sv?tla, dát neuv??itelnou svítící efekt na
celý ú?es. Rovn?ž vynikající s deskami a fón , chrání vlasy p?ed tepelnou akce d?lat
jemnou a ú?innou lé?bu.
balení: flakon 150 ml.
HUSTÉ CRYSTAL-sv?tlo efekt
Pou?né. Filmotvorná p?ísada-akce na rámu a regeneraci na tipy pro Zrcadlová sv?tla.
Dokonalé vlasy a hedvábnou jemnost.
balení: láhev 100 ml.
• FIXA?NÍ SÍLY 2
ENERGIE budicí fixa?ní p?na
Volumizing p?na k objemu t?la a pružnost vlas?.
balení: 300 ml láhev od.
• FIXA?NÍ SÍLY 3
KRÉMOVÁ glazura hladké kade?e
Anti, dampness, defrizzer. Ideální pro zvýrazn?ní vlasy hladké a vlnité. Poskytuje definice ,
sílu a pružnost kade?e, zatímco jimi jemn?. Poskytuje tepelnou ochranu vlas? pomocí
desek a vysouše?em vlas?.
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balení: 250 ml láhev.
MODELOVACÍ PASTY NEPR?HLEDNÝ
Silný fixa?ní akce. Tvarování vlas? dává požadovaný tvar a styl pro p?irozené textury a
maximální kontrolu. Super ú?es?. Vlhkost akce.
balení: 100 ml nádobou.
• FIXA?NÍ 4 SÍLA
MOC tvarování forte p?na
P?nu Stilizzante Styler fixa?ní akci rozhodl.
balení: 300 ml láhev od.
ECO opravy eko-lak na vlasy extra silná
Žádný plyn sprej fixa?ní akce rozhodl. Proti vlhkosti. Dlouhotrvající zaniknout a impozantní
objem a lesk. Velmi vysoký výnos. Neváží si vlasy a mohou být odstran?ny s n?kolika tahy
št?tce. Neprodukuje odlupování efekt (v prášku).
balí?ek: od 350 ml láhev.
Oprava sprej pevné uchycení lak
Vysoká t?sn?ní , fixa?ní pro strukturované ú?inky a objemný. Skv?lý lesk na vlasy. Je
vlasy odolný a pružný film. Neprodukuje odlupování efekt (v prášku). Rychlé sušení.
Odstra?te s n?jakou tahu št?tce. Vlasy m?žete modelovat i poté, co byly rozprášeny. Proti
vlhkosti.
balení: 500 ml láhev od.
AQUA vosk FIX fixa?ní nepromokavé
Voda na vosk pro lešt?ní styling vlas? a , extra silný akce a rozhodl. Dokonalý vzhled extra
lesklý. Vlhkost akce.
balení: 100 ml nádobou.
EXTRA silný GEL-beton elastický efekt
Vytvo?ena k definování a rázn? tvaru ú?esu. Silné t?sn?ní s extrémní p?irozenost. Listy
žádné zbytky je non mastné a snadno s n?kolika tahy št?tce.
balení: v trubice 250 ml a 500 ml sklenice.
GEL WAX-flexibilní ovládací
Flexibilní ?ízení extra silný. Kombinuje ?ízení a podpora gelu na pružnosti a lesku vosk.
Profesionální vzorec.
balení: v trubice 250 ml a 500 ml sklenice.
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