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 linija stilius ir apdaila su 18 produkt? suskirstyti ? 3 naudojimo sritis :. koncepcija stiliaus,
apdailos ir koncepcija nemokamai koncepcijos

 APIBR?ŽIMAS VAŠKAS 
Vaškas puikiai apibr?žimas išlaisvinti savo k?rybiškum? vis? ilgi?.
JAR 100 ml.

 texturizzante KREMAS 
Šis kremas padidinti kiekvien? tekst?ros ir ilgio tip?. Stilizuoti ir sukuria tobul? skyrimus ir
suteikia blizges?.
JAR 100 ml.

 KAU?IUKAS PLUOŠTO 
Supaprastintas ir lankstus guminis tinka vis? ilgi? ir tekst?ros. Taikomas dr?gn? plauk?
idealiai tinka tekst?ravimo, o ant saus? plauk? apibr?žia ir atskiria.
JAR 100 ml.

 MODELIAVIMO PASTE 
Makaronai ypa? tinka vidutinio trumpi plaukai. Tai pel?siai puikiai kryptis pagal krypt?,
sukuria skyrium skyrius, suteikdamas nat?rali? poveik?.
JAR 100 ml.

 GEL STRONG 
Gelis prisirišimas stiprus, idealiai tinka trump? plauk?. Suteikia param? ir strukt?r?, vis?
stili?, sukuriant puikus šlapias išvaizd?. 200 ml buteliukas.

 OIL NON OIL 
Žiebtuvliams, tinka nat?rali? plauk? ir sausiems plaukams. Tvirtinimo užtikrinaminkštas ir
nat?ralus, išvengti plauk? džiovinimo.
200 ml buteliukas.

 TOMAS KREMAS 
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Šviesos kremas vis? tip? plaukams, idealiai gauti garso efekt?. Prideda dr?gm?s, fiksuotas
ir atstato poringumo pusiausvyr? vis? j? ilg?.
150 ml buteliukas.

 GELÉE švelninamasis 
GELÉE tinka tiesinimo garbanotais plaukais, garbanotas ir garbanotas, sumažinti statin?s
elektros poveik?. Prideda dr?gm?s, fiksuotas ir atstato poringumo pusiausvyr? vis? j? ilg?.
150 ml buteliukas.

 Definitor garbanos 
Kremas idealiai tinka didinant garbanotais plaukais, nat?ralus arba dirbtinis. Teikia raiškos,
j?g? ir elastingum? garbanos, o nustatant juos tyliai. Atkuriaakytosios likutis per vis? ilg?.
150 ml buteliukas.

 šilkiniai SKYSTIS 
Žiebtuvliams idealiai tinka vis? tip? plaukams. Jis dr?kina ir suteikia ekstremali? blizges? ir
Aksamitno?? be sveria j?s? plaukai.
60 ml buteliukas.

 PURŠKIMO gloss 
Spray itin gerai, blizgus plaukai nuobodu ir negyvas, didinant spalv?. Paaukok papildom?
blizges? be sv?rimo plaukai ir patepti.
Butelis 200 ml.

 MOUSSE TOMAS VYKDOMOJI 
Mousse krypties specifikacija sukurti apimtis nuo šakn?. Ji suteikia form? ir remti su
nematoma nustatymo.
Butelis 200 ml.

 MOUSSE eilinis 
Putos normaliai fiksacijos, suteikia apimties, k?no ir param? visoms šukuosena. Modelis
nat?raliu b?du be jokio liku?io.
Butelis 200 ml.

 MOUSSE STIPRUS 
Putos už tvirtov?, suteikia apimties, k?no ir param? visoms šukuosena. Modeliuoti
nat?raliu b?du be jokio liku?io. Butelis 300 ml.

 ECO eilinis SPRAY 
Spray N?ra dujas normaliai fiksacijos, fiksuotas ir suteikia apimties be sveria žemyn
plaukus. Jis greitai dži?sta ir yra lengvai pašalinamas su teptuku.
Butelis 300 ml.

 SPRAY STRONG EKOLOGIN? 
Spray N?ra dujas stiprios fiksacijos, fiksuotas ir suteikia apimties be sveria žemyn plaukus.
Jis greitai dži?sta ir yra lengvai pašalinamas su teptuku.
Butelis 300 ml.

 eilinis SPRAY 
Spray normalaus nustatymo, užtikrina efektyv? antspaud? ir ilgos trukm?s. Neapsunkina
plauk? suteikiant nat?rali? šukuosen?. Ji pašalina lengvai su keli? sm?gi? teptuku ir
nepalieka liku?i?.
Butelis 300 ml.

 SPRAY STRONG 
Spray stipr? nustatym?, užtikrina efektyv? antspaud? ir ilgos trukm?s. Neapsunkina plauk?
suteikiant nat?rali? šukuosen?. Ji pašalina lengvai su keli? sm?gi? teptuku ir nepalieka
liku?i?.
Butelis 300 ml. 
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