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 linje STYLING s4u kommer fra et kreativt koncept udviklet af mahogni, den mest
prestigefyldte design team i London, og er produceret og formuleret i Milano med den
uforlignelige perfektion af Made in Italy, designet til at skabe ubegrænsede styling
muligheder. 

  TX'T - Volumizing Gel 
Maksimal volumen og krop til alle hårtyper. Donér tekstur efter en sexet volumen, uden at
tynge det ned. Opret en glat eller krøllet tekstur, der forbliver fleksibel, plastisk naturlig
effekt. Ideel til lufttørring

Maksimale lydstyrke med fleksibel montering: Seal. box :  150 ml tube 

  POSH'N - blødgørende væske 
For designere : at bruge som en agent pre-cut for præcis styring af afsnittene. Ideel til
lufttørring til krøllet kompakt, silkeagtig. Seal : maksimal køling med fastsættelse lys
 box :  150 ml tube 

  X'REBEL - fremragende kontrol af glatte 
Fantastisk at styre uregerligt hår. Lukker perfekt og kompakt stilk, 24 timer i alt sikkerhed
anti- fugt, forlænger levetiden af glatte styling undgå tilbagevenden farten. Uforlignelige
glathed, hydrering og udjævning handling for alle efterbehandling teknikker med en
hårtørrer eller plade.
Maksimal kontrol af glatte og fugt beskyttelse : Seal. box :  100 ml flaske 

  On Finr - voks polering creme 
En holdbar og fleksibel styler til at skabe definition eller bevægelse. Opret detalje og
definerer med et fantastisk lys effekt. Lader dig oprette elastiske former.
Maksimal fleksibilitet for detaljer og en poleret finish: Seal. box :  krukke fra 75 gr 

  F'NK - modellering pasta uigennemsigtig 
Modellerer figurer med en virkelig kedelig effekt, eller anvende uden at efterlade rester.
Perfekt til formning, separering, gnidning og definere. Anvendelse i rodzonen til at give
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dybde til tekstur eller oprette støtte.
Mellemstore stærk definition med mat effekt : Seal. box :  100 g krukke 

  FX'D - fastsættelse spray tør 
Spray fiksativ super tør. Stærkt hold og kontrol for alle stilarter. Særlige harpiks fiksativ,
ikke-klæbrig og forblive fleksibel for at omarbejde håret. Modstandsdygtigt over for fugt.
Indeholder UV-filter. Seal : stærk
 box :  300 ml flaske med dispenser 
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