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VLÁKNO t?stoviny vláknité modelovací pasta
Texturou efekt, kombi, objem pro nejbizarn?jší styly. Extra držte pevné, ale pružné.
Dóza 150 ml.

BRILLIANCE sv?tlé WAX-vosk
Zrcadlový efekt pro suché a namáhané vlasy krátké/st?ední, vhodný pro modelování.
Sklenice 100 ml.

Lehkovodní rozpustný vosk WAX-modelování
P?írodní definice vytvo?it, definovat, polský p?irozen? všechny typy vlas?.
Sklenice o obsahu 125 ml.

TVRDÝ vosk rozpustný modelovací vosk
Vysoké rozlišení, plastové a pružné vypadat. Vytvá?í a leštidla, pro všechny typy vlas?.
Sklenice o obsahu 125 ml.

MATT Vložit Vložit matný efekt
Extrémní vzhled, p?irozené textury, texturované efekty nebo neudržované. Firma ješt?
pružné.
Sklenice o obsahu 125 ml.

Kompaktní kompaktní vosk WAX-modelování
Jasné a zá?ivé, tvar, disciplína a kontrola nepoddajné vlasy dokonce i kbelíky, velké a
hrubé.
Sklenice o obsahu 125 ml.

VLASY Pomáda rozpustné mast st?ední držení
Smetanové mast, akvarelové roz?esávala vlasy s lehkostí. Poskytuje flexibilitu a lesk styl,
který chcete. Panství je pr?m?r a je snadno odstranit omytím.
Sklenice o obsahu 125 ml.

EXTRA SILNÝ GEL
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extrémní pe?e? a dlouhý život
Extra silný gel extreme grip, ideální pro p?ímé a k vytvo?ení konkrétní pohyby nebo
definovat kratší kusy. Obsahuje UV slune?ní filtr.
200 ml zkumavky.

P?EMÍRA WAX-vosk sprej
Kontrastní efekt, definice, zá?it, vše definovat a odd?lte prameny sv?telný efekt a
strukturované.
láhev 200 ml s dávkova?em.

ENERGETICKÉ MOUSSE-mokré vypadat gel mousse
Tvarování p?nový kondicionér vysokého výkonu. Poskytuje lesk a hebkost.
300 ml lahvi?ka s dávkova?em.

LISS MOUSSE-extra liss kartá?ování
Hladký efekt pro jemné vlasy, kudrnaté vlasy to nebude zat?žovat. Poskytuje p?irozené
držení sv?tlé, vyživí a leštidla.
láhev 200 ml s dávkova?em.

CURL MOUSSE-extra curl curl efekt
P?nové nezbytné s cílem posílit kade?e, p?irozené a trvalé. Ovládá a definuje kudrny
vytvo?ením p?irozené pohyby.
láhev 200 ml s dávkova?em.
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