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Edelweiss extraktu a kakaový extrakt stimulovat produkci endorfin? št?stí molekul
slune?nicový olej má antioxida?ní a vyhlazující hydrata?ní moc
• VYHLAZENÍ STYLING
Drahocenné kakaové lipolico a slune?nicový olej extrakt je že krystaly hrají d?ležitou
antioxida?ní a hydrata?ní.
15 v 1 sprej 150 ml žádný plyn LISS
Sprej proti kade?ím vyhlazování termo progresivní akce. Ideální pro nepoddajné vlasy
kudrnaté a nepoddajné odstra?uje zacuchání a d?lá to hladké a hebké vlasy ' s progresivní
ú?inek v pr?b?hu ?asu. Speciální technologie teplem aktivovaná usnad?uje používání
št?tce a fén p?i schnutí a vyhlazení.
Reflektor-50 ml
K dispozici v typech:
PRO v?k: pro všechny vlasy typy dává hedvábnosti a lesk.
ŽÁDNÝ stres: pro vlasy, které jsou díky p?sobení ú?inných princip? dává t?lo a lesk.
PRO barvu: pro barvené vlasy ' obsahuje krém a antioxidanty. Chrání a prodlužuje
životnost barvy.
HEDVÁBN? hladké tekutiny-200 ml
Ideální pro vyhlazování tekutin vzhled hladké. Usnad?uje ?išt?ní št?tce ' stabilizuje a
rozši?uje výsledek v pr?b?hu ?asu zárove? chrání vlasy p?ed teplem a vlhkostí.
• KUDRNATÉ STYLING
Smetana a gel obohacený funk?ní výluhy Edelweiss "kakao a slune?nicový olej drží
hydrata?ní antioxidant a vyhlazující" "boj s volnými radikály.
DOKONALÉ LOKNY tekutiny-200 ml
Vládnout krém je ideální pro definování vzhledu vlnité nebo kudrnaté ' hraje intenzivní
hydrataci, ovládání kade?.
SEN WET GEL-200 ml
Tv?rce lešt?ní gelu. Definuje p?irozen? a dává vlas?m Mokrá tri?ka, sv?tlé a trvanlivé,
dává tvar a objem. Neobsahuje žádný alkohol.
CURL MOUSSE 300 ml-KICK
Curling p?nou. Dona podpora napomáhá objem a definice p?írodní kade?e. Chrání proti
vlhkosti a prodlužuje životnost styling.
• EKLEKTICKÝ STYL VZHLED
KO?ENY VOLUME SPRAY-ne plyn 150 ml
volumizing spray ko?eny
Poskytuje podporu a navíc vlasy objem ' t?lo, nezanechává žádná rezidua nebo sv?šení.
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Zvlášt? vhodné pro jemné vlasy a bez tón.
ZVÝŠENÍ objemu p?na 300 ml
Silná p?na. Dává t?lu brilance a vlastn?ná firma nadýchanými vlasy a plného t?la. Vhodné
pro všechny typy sušení.
HOT STOP SPRAY 200 ml
Ochranný sprej je specifický pro teplo styl s deskami, nebo curling klešt?. Vyhn?te se
nadm?rné dehydrataci.
MAGIC ?erpadla prášek-2 ' 5 gr
Zv?tšení objemu prášek a rohoží. Ideální objem a t?lo.
• OPRAVA &AMP; MOD
MATNÁ pasta-75 ml
K dispozici v typech:
MATNÉ sv?tlo drží vložit ' p?íležitostné rozvrh: formuje styl pro nepr?hledné kone?ný
vzhled ' univerzální a je schopen být p?epracován.
-Opraveno: vložit MATT TEXTURA média tabu je ideální pro finální vzhled s destructured
efektem a matný povrch.
DYNAMICKÉ DISTRUCTION: MATT silné držení pasta je ideální pro extrémní vzhled a
p?etvo?ených s vysokým rozlišením a dlouhotrvající efekt.
VZNEŠENÉ struktura MATT CLAY-75 ml
Modelování jílu vytvo?it a definovat styl extra matné divoké a moderní vzhled.
ELASTICKÁ VLÁKNITÝ vložit-75 ml
Buni?iny. Ideální pro flexibilní pohled je dob?e strukturovaný a rimodellabili.
PAM?TI BRILL guma-75 ml
M?kká gumová flexibilní styly a hnutí manipulovat ' dona definováno s lesklým efektem.
EXTRA HOLD GEL 150 ml exploze
Gel silný flexibilní a vláknité. Dává silné a trvanlivé t?sn?ní a extrémní lesk. Ideální pro
tvarování a nestrukturovaná krátké st?ihy. Neobsahuje žádný alkohol.
• STYL PROVEDENÍ
SLINKY SHINE SPRAY 200 ml
Shine spray. Poskytuje skv?lý povrch bez Vážení vlasy s antistatickým ú?inkem.
ECHO síla SPRAY-300 ml
Žádný plyn lak na vlasy silné a trvalé ?ešení. Podporuje a definuje styl bez zanechání
reziduí.
HARD LOCK SPRAY-500 ml
Silné hold Hairspray. Zabezpe?uje a kontroluje s satén a definitivní styl ú?esu vytvo?ili.
• PRODÁVAT
SUCHÉ objem ŠAMPON-200 ml
SUCHÝ suchý ŠAMPON pro všechny typy vlas?. Oko?enit vaše vlasy v okamžiku ' jemn?
absorbuje tuk a dodává objem, zanechává vlasy m?kké a ?istý bez vody.
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