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stylizacja
Line i wyko?czenie z 18 pozycji podzielonych na 3 obszary zastosowania:. koncepcji
stylizacji, wyko?czenia i koncepcja koncepcji wolnego
OKRE?LENIE WAX ??
Wosk idealny definicja uwolni? swoj? kreatywno?? na wszystkich d?ugo?ciach.
S?oik 100 ml.
texturizzante CREAM
Krem do zwi?kszenia ka?dy rodzaj tekstury i d?ugo?ci. Stylizowa? i stwarza doskona?e
separacji i daje po?ysk.
S?oik 100 ml.
GUMA FIBRE
Usprawnione i elastyczna guma pasuje do wszystkich d?ugo?ciach i faktur. Stosowany na
mokre w?osy s? idealne do teksturowania, a na suche w?osy definiuje i rozdziela.
S?oik 100 ml.
MODELOWANIE PASTY
Pasta szczególnie nadaje si? do ?rednio - krótkie w?osy. To kszta?tuje doskonale pasmo
po pa?mie, tworzy separacje cz??ci, co daje naturalny efekt.
S?oik 100 ml.
GEL STRONG
Utrwalenie ?el mocny, idealny do krótkich w?osów. Daje wsparcie i struktur? do wszystkich
stylów, tworz?c genialny wet look. 200 ml butelka.
OIL NON OIL
Zapalniczek, nadaje si? do w?osów naturalnych i suche w?osy. Mocowanie
zapewniami?kkie i naturalne, unikaj?c suszenia w?osów.
200 ml butelka.
VOLUME CREAM
Jasnokremowej do wszystkich typów w?osów, idealny do uzyskania efektu regulacji
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g?o?no?ci. Dodaje wilgoci, sta?e i przywraca równowag? porów na ca?ej d?ugo?ci.
150 ml butelka.
Gelee SMOOTHING
Gelee nadaje si? do prostowania kr?cone w?osy, kr?cone i k?dzierzawe, zmniejszenie
oddzia?ywania elektryczno?ci statycznej. Dodaje wilgoci, sta?e i przywraca równowag?
porów na ca?ej d?ugo?ci.
150 ml butelka.
Definitorem loki
Krem idealny do wzmocnienia kr?cone w?osy, naturalne lub sztuczne. Zapewnia definicji,
si?? i elastyczno?? przy ustalaniu loki je cicho. Przywraca równowag? porowato?? na
ca?ej d?ugo?ci.
150 ml butelka.
SILKY FLUID
L?ejszy p?yn jest idealny do wszystkich rodzajów w?osów. Nawil?a i nadaje po?ysk i
jedwabisto?? ekstremalne bez wa?enia w?osy.
60 ml.
SPRAY PO?YSK
Spray ultra -fine, b?yszcz?ce w?osy nudne i bez ?ycia, wzmocnienie koloru. Wp?a?
dodatkowy po?ysk bez obci??ania w?osów i namaszcza?.
Butelka 200 ml.
MOUSSE VOLUME EXECUTIVE
Mousse specyfikacji kierunkowe do tworzenia woluminu na korzeniach. To nadaje kszta?t i
wsparcie z niewidzialnego mocowania.
Butelka 200 ml.
MOUSSE STARA
Mus w normalnym utrwaleniu daje grubo??, puszysto?? i wsparcie dla wszystkich fryzur.
Modelu w sposób naturalny, bez ?adnych pozosta?o?ci.
Butelka 200 ml.
MOUSSE STRONG
Mus silnego zawieszone, daje grubo??, puszysto?? i wsparcie dla wszystkich fryzur.
Modelowa? w sposób naturalny, bez ?adnych pozosta?o?ci. Butelka 300 ml.
ECO STARA SPRAY
Spray Brak gazu w normalnej utrwalenia, sta?e i daje obj?to?? bez obci??ania w?osów.
Wysycha szybko i ?atwo usun?? za pomoc? szczotki.
Butelka 300 ml.
SPRAY STRONG EKOLOGICZNE
Spray Brak gazu w silnym utrwaleniu sta?e i daje obj?to?ci bez obci??ania w?osów.
Wysycha szybko i ?atwo usun?? za pomoc? szczotki.
Butelka 300 ml.
STARA SPRAY
Spray do normalnego mocowania, zapewnia skuteczne uszczelnienie i d?ugotrwa?e. Nie
wa?? w?osy daj?c naturaln? fryzur?. Usuwa ?atwo za pomoc? kilku poci?gni?? p?dzla i nie
pozostawia ?adnych pozosta?o?ci.
Butelka 300 ml.
SPRAY STRONG
Spray silne mocowanie, zapewnia skuteczne uszczelnienie i d?ugotrwa?e. Nie wa??
w?osy daj?c naturaln? fryzur?. Usuwa ?atwo za pomoc? kilku poci?gni?? p?dzla i nie
pozostawia ?adnych pozosta?o?ci.
Butelka 300 ml.
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