
 

  
Gel a úprava vlas? - SHOT

WE CAN FIX ...
WE CAN ... FIX

 bbazar@globelife.com

 +39 0331 1706328

WE CAN FIX ...
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  FIX - ME HARD - silný lak eco 
Extreme Hold pro upevn?ní a rozhodl se vytvo?it jakýkoli typ ú?esu beze zbytku. Nemá
vliv na kosmetické barvy. Ochranná formule a odolný proti vlhkosti. Láhev 350 ml.   

  FIX - ME - lak eko média 
Upev?ovací modulární typ média, s cílem zajistit maximální soulad struktury, i ty
nejjemn?jší vlasy, prodloužení realitní dell'acconciaturae. Nemá vliv na kosmetické barvy.
Ochranná formule a odolný proti vlhkosti. Láhev 350 ml. 

  MINI - FIX HARD - silný lak eco 
Extreme Hold pro upevn?ní a rozhodl se vytvo?it jakýkoli typ ú?esu beze zbytku. Nemá
vliv na kosmetické barvu zvýšením jasu. Ochranná formule a odolný proti vlhkosti.
100 ml lahvi?ka.   

  ELEVATOR - Flash a zp?t 
Inovativní využívá p?írodních prysky?ic a tepeln? aktivní vytvo?it jakýkoli typ ú?esu.
Odpa?uje a schne okamžit?. Model a vytvá?í extrémní ú?inky a pružný a n?kolika tahy
št?tcem p?ed?lá a vymyslí jiný pohled. 200 ml láhev. 

  WHAT 'S UP - silný lak na vlasy 
Lešt?né a pevné vnaprosto odhodláni bez vážení a není mastný. Ideální pro vytvá?ení
objemu a opravit jakoukoliv ú?es s dlouhou životností.
Láhev 400 ml. 

  WE zm?na m?že.. 
 - SHAKE ME HARD - extra silný p?na  Mousse ultra vysoký výkon v extrémních držení
nové generace. Vlhkost Formule prysky?ice s sv?telný efekt. Láhev 300 ml.
 - SHAKE ME - speciální st?ední kudrnaté p?na Nová formulace poskytuje v?tší
pružnost ve vlasového vlákna definovat a tvarovat vaše vlasy p?irozen? kudrnaté
permanentato. Láhev 300 ml.
  RAPID CURL - vliv tekutiny ježek   Zvýrazní pohyb kudrnaté vlasy, dává pružnost a
pevnost. Kapalina je zvlášt? bohaté na p?írodní látky a cenné hydrata?ní. 200 ml láhev.
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   STAND - UP - anti- frizz objemová sprej   
Spray formulace mikromolekulární bez oplachování, aby se t?lo a objem na vlasy ješt?
ten?í. 200 ml láhev. 
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