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MAJSTROVSKÉ DIELO DIZAJNU ?ISTOTY
ozón + complexTM

Celý riadok Majstrovské dielo dizajnu ?istoty je obohatený o inovatívne ozón +
komplexje špeciálny komplex aktívnych 4, ktorý kombinuje výkon styling: proti zne?isteniu;
UV štít; kozmetické farby ochranu; intenzívna hydratácia.
Vysokovýkonný polyméry v zmesi s jedine?ný komplex ú?inných zložiek, ktoré obalia
kapilárneho vlákna ochrana pôsobením tepelných spotrebi?ov a atmosférickej vlhkosti
zdôraz?uje "smog" UV.

FUNKCIE
Textúra miešanie vône a pútavé. Voda je mäkká kvetinový konštatuje, že zaba?te vlasy
jemné ženské krivky. Šumivé poznámky "UV" obohatená zmes štýlov rebelov alebo
úh?adne rozhodol.

• Linka TEXTÚRY
TEXTÚRA sa -150 ml
Svetlo-tesný volumizing tvarovanie textúry. Ideálne pre objemný vzh?ad "ale prirodzený.
Oceán MIST -150 ml
So?ný sprej, ktorý obnoví matt textúrou ako modelova? pomocou soli; da? perfektné
"beach dokon?i?" po celý rok s mäkkými vlnami radových "rozbité" ale samozrejme
definované.
Ruky na ÍL -100 ml
Tento zelený íl pasta z breezy je prame? po strand "vyrezáva a tvarov v jednom gesto.
Modelovanie MOUSSE -300 ml
Ideálne pre tvarovanie mousse poh?ad mäkké a objemné. Perfektné vyved ku?ery v?aka
jeho anti statické eliminuje krepatenie.
THERMOSHIELD -150 ml
Ideálne termo-regula?né mlieko chráni? vlasy pred zmena teploty pri použití horúcich
nástroje.
CONTOUR GLAZÚRA -150 ml
Lesklý svetlo-opravená tekutiny systém proti krepateniu vlasov a hodvábne lesklé ku?ery
alebo po trvalej ondulácii a prírodné prostredie. Zdôraz?ujúci Bush dáva elasticitu a
ovládanie bez váženia ho.
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• GLOSS LINE
Elegantný POMÁDA -100 ml
Zvonenie pre Táto pasta technológie žiariace "modely a chráni vlasy pred atmosferickým
vplyvom na jeden zá?ah. Lesklý povrch a stredné držanie.
DIAMOND kvapky -50 ml
Elixír extra po?ský, že k?že vlasy bez mazanie je obal je odolný fóliou, ktorá chráni pred
vlhkos?ou a externými ?inidlami. Zlepšuje vzh?ad rozštiepených kon?ekov.

• VYREZÁVA? LINE
ECO SOCHÁRSTVO lak -300 ml
Extra drží silné. Volumizes korene. Ideálne pre odvážny poh?ad.
Modelovanie ECO lak na vlasy -500 ml
Silné spevnenie. Zosil?uje aj tenšie objem vlasov.
SOCHÁRSTVO MOUSSA E-300 ml
Extra silné h?ada? kreatívne h24 drža?. Zvyšuje objem vlasov.
SOCHÁRSTVO lak -300 ml
Extra drží silné. Ideálna pre extrémne ú?esy, ktoré potrebujete na poslednú.
Mikronizovaná odparovanie.
Modelovanie lak na vlasy -500 ml
Silné spevnenie. Zachytáva a odstra?uje styling. Modelovanie polyméry ponúknu?
flexibilné ovládanie bez váženia ho.
Pri?navos? gélu -150 ml
Vytvára prehnané vzh?ad tesný extra silný. Maximálnu kontrolu. Schopný pretvori?
donekone?na.
MATT SOCHÁRSKEJ vosk -100 ml
Extra silné spevnenie vosk matný povrch.
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