
 

  
Gel a úprava vlas? - OROTHERAPY

STYLOVÁNÍ & DOKON?OVACÍ ORO PURO

 bbazar@globelife.com

 +39 0331 1706328

STYLOVÁNÍ & DOKON?OVACÍ ORO PURO

Nová linka STYLING & dokon?ovací OROTHERAPY obohacené arganového oleje, keratin
a zlato
• Altovalore p?idáno;
• S vysokým výkonem a inovativní formulací;
• Splnit pot?ebu elegance a prakti?nost kade?nice a revizí.

RYZÍ ZLATO GEL
extra silný gel s keratinem a arganového oleje
Powered by Microattivo zlato, vytvá?í, definuje a tvary a trendy ú?es?. Umož?uje silný
stisk a vysokou t?sností.
návod k použití: aplikovat na mokré nebo suché vlasy, definování pohybu vlas? s prsty.
balení: 250 ml zkumavky.

RYZÍ ZLATO LAK
extra silný drží lak na vlasy s keratinem, Argan a opalovací krém
Množiny a modelu vytvo?ením-filmotvorná ú?inek sv?tla a elastické.
návod k použití: sprej na suché vlasy ve vzdálenosti 30 cm.
balení: 100 ml láhev.

VYHLAZOVÁNÍ TEKUTIN ZLATO
keratin vyhlazování tekutiny a arganového oleje
Pohán?n Microattivo, zlata usnad?uje zaniknout a disciplíny nepoddajné vlasy, takže je
m?kké a lesklé, odstra?uje zacuchání a ochrání je p?ed tepla a vlhkosti.
návod k použití: na umyté vlasy naneste malé množství p?ípravku podél délky a tipy,
prolézt dob?e a pokra?ovat do brankovišt?.
balení: láhev 200 ml.

CURL KAPALINOU ZLATA
Curl definující tekutiny s keratinem a arganového oleje
Pohán?n zlaté Microattivo, zvyšuje, definuje a obnovuje pružnost k p?irozenému tvaru
svitku. Dodává lesk a provede ú?inná antistatická opat?ení.
návod k použití: vztahují na vlhké vlasy p?ed sušením.
balení: láhev 200 ml.

MATT VLOŽIT RYZÍ ZLATO
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modelovací pasta nepr?hledné s keratinem a arganového oleje
M?kká pasta obohacená o zlaté Microattivo v rozhodl nepr?hledné efekt, p?irozený vzhled
dlouhé trvání. Dává tvar a objem.
návod k použití: tepla malé množství produktu ve vašich rukou a použít na suché nebo
vlhké vlasy, tvarování podle pot?eby.
balení: 100 ml nádobou.

VODNÍ VOSKOVÉ RYZÍ ZLATO
modelovací vosk s keratinem a arganového oleje voda
Vibrující vosk obohacené o zlaté Microattivo, Sv?telný efekt a p?írodních hospodá?ství k
definování a tvaru bez zat?žování. Udržuje dlouhý ú?es.
návod k použití: platí na vlhké nebo suché vlasy a tvar podle pot?eby, definování pohybu
vlas? s prsty.
balení: 100 ml nádobou.
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