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P?ESU? SI M?: OPRAVA STYL

P?ESU? SI M?
je revolu?ní systém cílové ?á?e Coiffeur. Vzorce produkt? line MOVE ME pracovat ve
shod? s kreativitu profesionál? stále ú?inn?jší a stylový vzhled. Coiffeur systém poskytuje
že nástroje pro kade?níky pln? vyjád?it svou kreativitu.
14 ŠUMIVÉ OPRAVA
moistureproof lak na vlasy silné zpevn?ní
Silné hold Hairspray "vysoká" fixativ pro strukturované ú?inky a objemný. Skv?lý lesk na
vlasy. Je na vlasy odolný a pružný film ' vytvá?í odlupující se žádný ú?inek (prášek).
Rychlé sušení "odstraníte n?které tahem št?tce.
balení: 500 ml láhev.
15 TÓN
Ekologický lak a silné vlhkostŽádný plyn sprej fixa?ní akce rozhodl. Dlouho trvající, záhyb? a p?sobivé '-vlhkost objem a
lesk. Vysoká vydatnost. Vytvá?í odlupující se žádný ú?inek (prášek). Obsahuje UV filtr.
balení: 350 ml láhev.
16 CRAZY TVAR
Tvarovací p?na silnou vlhké d?kaz
Styling foam ' tvarování fixa?ní akce rozhodnuto.
balení: láhev 300 ml.
34 H2O STANOVENÍ VOSK
Fixa?ní krém vlhkosti odolné extra silnýVosk na vodní bázi lisované dlouhé vlasy styling a lešt?ní zajiš?uje "viditeln? p?ipojené.
Extra lesklý bezchybný vzhled.
balení: 100 ml nádobou.
PODLOŽKA 36 TVAROVÁNÍ POMÁDA
Modelovací pasty mat-forte vlhké d?kaz
Matný fixa?ní herectví silné t?sto. Modelovat vlasy dává tvar a styl, který chcete použít pro
p?irozenou texturu a maximální kontrolu. Super ú?esy.
balení: 100 ml nádobou.
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37 GLUE GEL
Glue gel-extra extra silný vlhké d?kaz
Ultra silný fixa?ní gel p?sobící lepidlo revolucioná? "iperforte a strukturovaný vzhled mladé
a intenzivní: ideální pro maxi. Bezvadný styl pro hodiny.
balení: 100 ml zkumavky.
38 LEHKÝ GEL
Mokrá tri?ka gel sv?tlo vlhkost
Modeluje ú?es ponecháním p?íjemný mokrý efekt dlouhodobé bez sušení. Není tlustá.
balení: 250 ml zkumavky.
39 GROOVY GEL EXTRA SILNÝ
extra silný gel vlhkost štít
Vytvo?en k definování a rázn? tvaru ú?esu. Siln? fixující s vysokým komfortem.
balení: 250 ml zkumavky.
40 TO?ENÍ ?ÁRY
elegantní styling pasta forte vlhké d?kaz
Vláknité buni?iny z Amazing Spider krémové textury modelu vaše vlasy silné a
dlouhodobé akce. Non lepivými ' definuje elastický vzhled. Schopen p?etvo?it vlhkost akci.
balení: 100 ml nádobou.
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