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  10 MEDIUM - HOLD MOUSSE 
pena multifunk?né
Mousse klimatizácia strednej upevnenie, mäkká a kompaktný pre pevné pružné a
trvanlivé. To vám umožní dosiahnu? vynikajúce výsledky s akýmko?vek typom ú?esu.
Chráni vlasovú štruktúru pred nepriaz?ou po?asia. Pre všetky typy vlasov. Skvelá vô?a
hruška - melón. F?aša 250 ml. 

  12. hustou srs?ou GEL 
Gél sa dá silu a osvieženie pre vaše vlasy bez mazania. Ideálny pre tenké vlasy a
spracuje. Obsahuje morské stopové prvky. Jar na 50 ml. 

  17 PRÍRODNÉ FORMA 
Perfektnú podporu, ktorá hydratuje a dodáva lesk na vlasy ku?eravé a prirodzené,
odstránenie krepateniu bez váženia dole. Extrakt oranžovej a ryže proteín chráni je po
celý de?. 150 ml trubice. 

  SHINE DROPS 04 
Lesklý dáva flexibilitu na vlasy nudné a dehydrovaných, pomáha im znovu získa? zdravý a
svetlé. Kvapky silikónu, že opravi? rozštiepené kon?eky. Sklenená f?ašti?ka s obsahom 50
ml. 

  03 BRIGHT SHINE SPRAY 
Perfektná súhra prvkov leštenie je prepustený, aby vlasy lesklé bez za?aženia ju dole.
Sklenená f?aša 100 ml. 

  05 SHINE BRIGHT MODELOVANIE 
Mas? tvarovanie, leštenie pre všetky typy vlasov. Vzh?adom k tomu, definova? štýl bez
váženia dole. Nezanecháva žiadne zvyšky. Jar na 50 ml. 

  06 MODELOVANIE HOLD 
Modelovanie krém médií vhodné pre utesnenie všetkých aktuálnych módnych ú?esov.
Darovanie a podporova? telo na vlasy bez váženia dole, ?o je svetlé, s rúškom ochrany.
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Nezanecháva žiadne zvyšky. Jar na 50 ml. 

  02 vyhladzovacích Í MILK 
Je to sprej, ktorý vytvára vyhladenie jemné a nevidite?né ochranu vlasov eliminuje kader.
Olej na báze ryže, mlieka a bambusu hydratuje vlasy dáva jemnos? a jas. 125 ml f?ašu. 

  bez oplachovania CONDITIONER 11 
Modelovanie no - plákanie kondicionér, dáva vlasy mäkké, hydratované a pomáha
podporova? štýl. Derivát z hodvábu a extrakt z ?erveného maku hra? reštrukturalizáciu.
Delikátna vô?a marhú?. 150 ml trubice. 

  16 Volumizing TOUCH 
Volumizing sprej pre všetky typy vlasov, pomáha k posilneniu tela a štruktúru vlasov.
Formula obohatená pšeni?ný proteín a zmes zvlh?ujúcich právomocí a fixa?né. 125 ml
f?ašu. 

  10 EXTRA-HOLD MOUSSE 
Mousse klimatizácia pre extra zipsom, mäkký a kompaktný pre ?alšie držanie a dlho
trvajúce. Výborné výsledky pre akýko?vek typ ú?esu. Panthenol chráni vlasovú štruktúru
pred nepriaz?ou po?asia. F?aša 250 ml. 

  MATT EXTRA 21 
Nový oddeli? a vytvarova? cesto, ktoré pomáhajú vytvori? moderný vzh?ad a navyše :
textúry, pohyb a definície. Jar na 50 ml. 

  sprej na vlasy 18 
Laky na vlasy silné, prirodzené, s vysokou vý?ažnos?ou pre každodenné použitie.
Odparuje okamžite, nezanecháva zvyšky. Vhodné pre všetky typy vlasov, môžu by?
odstránené s nieko?kými ?ahmi štetcom. Neobsahuje CFC.Bombole 400ml. 

  18 HAIR SPRAY EXTRA STRONG 
Hair Spray Extra silné, prírodné, s vysokým výnosom pre každodenné použitie. Bez
váženia dole na vlasy, zais?uje konzistentné tesnenie. Vyparuje
okamžite, nezanecháva žiadne zvyšky. Vhodné pre všetky typy vlasov, môžu by?
odstránené s nieko?kými ?ahmi štetcom. Neobsahuje CFC. F?aše 400 ml. 

  18 LIQUID HAIR SPRAY - EKOLOGICKÉ 
Hairspray, ktorý dáva upevnenie rozhodla zvýši? objem ú?esu. Ideálne pre utesnenie a
da? ovládanie na vlasy. To nezanecháva zvyšky a dáva výnimo?ný lesk. Obsahuje UVB
ochranu proti slne?nému žiareniu. Extrakt zo slne?nicových semien chráni a opravuje
vlasy z agresie UV žiareniu a má anti - vo?né radikály. F?aša 250 ml. 

  19 STRONG GUM 
Gumový gél silnú pozíciu a jasu, obsahujú ochranu proti slne?nému žiareniu. Model a
zvyšuje hlasitos?, sp??a najnáro?nejšie potrebných formulárov a vznešenejšie. Rýchlo
schne, nie je mastný a nezanecháva zvyšky. Unisex produkt. Tube 125 ml. 
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