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KEIRAS APDAILA

• FIKSATORIUS J?GOS NUSTATYTA
VANDENS VAŠKAS NUSTATYTA
Kvepian?ios , šlapi? išvaizd?, blizga ir švies?s. Kompaktiškas, lengva tekst?ra
manipuliacijos. Žaidimas yra geltona serijos BLUE ROSE , oranžin?s, .
pakuot?: 100 ml stiklainiuose.
GLAZ?RA DEFRIZZER
Idealiai tinka vis? tip? plaukams, ypa? d?l ši? sutar?i?; sumažina garbanos ir padeda
idratarli. Poveikio padauginami neeilinis savyb?s hialurono r?gšties cationizzato (Hyaloveil
®-P) esanti formul? , kad d?l kapiliar? sugadintas odeles b?t? apsaugotas nuo tiesiogini?
saul?s spinduli? ir atmosferos veiksniams.
pakavimas: 250 ml buteliuko.

• FIKSUOJAMASIS J?GA 1
THERMO-purškimo BLIZGES? apšviesti termoprotettivo
Dr?gm? taip pat yra ideali plokšt?s ir plauk? džiovintuvais. D?ka j? maistin?ms savyb?ms
balansuoja ar harmonizuoja j?s? plauk?, tod?l ypa? šilkiniai ir minkšta liesti. Specialios
molekules, kurios rašyti , su aukštos šviesos refrakcija, suteikia ne?tik?tinas apšvietimo
efekt? vis? šukuosena. Vaikišk? su l?kšt?s ir telefono , saugo plaukus nuo šilumos
veiksm? ir švelnus ir veiksmingas gydymas.
pakavimo: flacon 150 ml.
TANKUS CRYSTAL-šviesos efektas
Iš švietimo. Pl?vel? sudaran?ios veiksm? r?mo ir Atstatantis patarimai veidrodis šviesos.
Nepriekaištingas plauk? ir šilkiniai minkštumo.
pakavimo: 100 ml buteliukas.

• FIKSUOJAMASIS FORCE 2
ENERGIJA-energija fiksatorius PUT?SIAI
Sud?tini? put? suteikti k?no apimties ir elastingumo plauk?.
pakuot?: 300 ml buteliuk? iš.

• FIKSUOJAMASIS J?GOS 3
KREMIN?S GLAZ?RA-sklandžiai garbanos
Anti-dampness-defrizzer. Idealiai tinka pabr?žiant sklandžiai ir garbanotas plauk?.
Pateikiamas apibr?žimas , stiprumo ir elastingumo garbanos o fiksuotas them tyliai.
Teikiantis šilumin? apsauga plaukams naudojant plauk? džiovintuvas ir plokšt?s.
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pakavimas: 250 ml buteliuko.
MODELIAVIMO PASTA MATINIS
Fiksavimo veiksmai. Formuojant plaukus suteikiant norim? form? ir stili? gamtos tekst?ros
ir maksimali kontrol?. Cool šukuosena. Dr?gm?s veiksm?.
pakuot?: 100 ml stiklainiuose.

• FIKSATORIUS 4 J?GA
GALIOS formavimo PUTOS forte
Stilizzante-put? Styler ?tvirtinimo veiksm? nusprend?.
pakuot?: 300 ml buteliuk? iš.
ECO pataisymai-eco-plauk? lakas extra stiprios
Be duj? Hairspray ?tvirtinimo veiksm? nusprend?. Apsaugos nuo dr?gm?s. Ilgai trunkantis
raukšl?tis ir ?sp?dingas kiekis ir blizges?. Labai didelis derlius. Svoris n?ra žemyn plauk? ir
gali b?ti pašalinta su kelet? šepetys sm?gi?. Nesukelia pleiskanojimas poveikis (milteliai).
paketas: nuo 350 ml buteliuko.
NUSTATANTIS SPRAY-stiprus tvirtinimo lakas
Didel?s antspaudas , fiksavimo strukt?rinio poveikio ir didel?s apimties. Puikus blizges?
plaukams. Yra ilgalaik?s ir lanks?ios filmas plauk?. Nesukelia pleiskanojimas poveikis
(milteliai). Greitai išdžiovinti. Naikinti su kai kuri? teptuko br?kštel?jimo. Galite modeliuoti
plaukus, net po to, kai ji buvo purškiami. Apsaugos nuo dr?gm?s.
pakuot?: 500 ml butelis iš.
AQUA vašku-nustatyti fiksuojamasis vandeniui
Vandens pagrindu vaškas plaukams poliravimo stilius ir , ypatingai stiprus veiksm? ir
nustatyti. Nepriekaišting? išvaizd? labai blizga. Dr?gm?s veiksm?.
pakuot?: 100 ml stiklainiuose.
EXTRA STRONG gelis-betono elastinga poveikis
Sukurtas siekiant apibr?žti ir formuoti ryžtingai šukuosena. Stiprus sandarinimo su labai
nat?ralumo. Lapai joki? liku?i? yra neriebus ir lengvai su kelet? šepetys sm?gi?.
pakavimo: 250 ml m?gintuv?l? ir 500 ml stiklainiuose.
GELIO vaškas-lanks?iai valdyti
Lankstus kontrol?s-extra stiprios. Jungia valdymo ir paramos gelio ? lankstum? ir blizges?,
vaškas. Profesin?s formul?.
pakavimo: 250 ml m?gintuv?l? ir 500 ml stiklainiuose.
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