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Edelweiss Extrahujte a kakaový extrakt stimuluje produkciu endorfínov š?astie
molekúl slne?nicový olej má antioxida?né a plastifikátor hydrata?ný moc
• VYHLADZOVANIE STYLING
V?aka drahé kakaový lipolico a slne?nicovým olejom extrakt je kryštály hra? dôležitý
antioxidant a hydrata?ný krém.
15 v 1 sprej 150 ml-no plynu LISS
Sprej žiarivý vyhladzovanie Thermo-progresívna akcia. Ideálne pre nepoddajné vlasy sú
ku?eravé a nepoddajné eliminuje strapatenie a je hladká a hodvábna vlasy "s efektom
postupného ?asom. Špeciálnou technológiou tepelne aktivované u?ah?uje používanie kefy
a fénu tvorby schnutie a vyhladenie.
Reflektor-50 ml
Dostupné v typoch:
PRO vek: pre všetky vlasy typy dáva hedvábnost a lesk.
ŽIADNY stres: na vlasy, ktorá je v?aka pôsobeniu ú?inných dáva telo a lesk.
PRO farba: pre farbené vlasy "obsahuje ochranu proti slne?nému žiareniu a antioxidanty.
Chráni a predlžuje životnos? farieb.
HODVÁBNE hladká TEKUTINA-200 ml
Ideálne pre hladenie tekutina vzh?ad hladký. U?ah?uje kefa kefovanie "stabilizuje a
predlžuje tým ?asom zárove? chráni vaše vlasy od tepla a vlhkosti.
• KU?ERAVÉ STYLING
Krém a gél obohatený s funk?ná Edelweiss "kakao a slne?nicový olej kona? hydrata?ný
antioxida?né a plastifikátor" "boj proti vo?ným radikálom.
PERFECT CURL TEKUTINY-200 ml
Upravujúce krém je ideálny pre definovanie vzh?adu vlnité alebo ku?eravé "hrá intenzívny
hydrata?ný ovládanie strapatenie.
SEN MOKRÉ gél 200 ml
Stavite? gél-leštenie. Definuje prirodzene a dodáva vlasom mokrý vzh?ad, jasný a odolný,
pri?om telo a objem. Obsahuje alkohol.
CURL MOUSSE 300 ml-kop
Curling pena. Dona podpory zvýhod?ujú objemu a vymedzenia prirodzené ku?ery. Chráni
proti vlhkosti a predlžuje životnos? styling.
• EKLEKTICKÝ ŠTÝL VYZERA?
KORENE objem sprej-no plyn 150 ml
volumizing sprej korene
Poskytuje podporu a objem vlasov extra "telo, žiadne rezíduá alebo váženia ho. Obzvláš?
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vhodné pre jemné vlasy a bez tónu.
ZVÝŠENIE objemu PENA-300 ml
Silné pena. Dáva telu lesk a vlastnená firma našuchorené vlasy a plné telo. Vhodný pre
všetky typy sušenia.
HORÚCE zastavi? sprej 200 ml
Ochranný sprej je špecifické teplo styling s doskami alebo kulmovacie kliešte. Zabráni?
nadmernej dehydratácii.
MAGIC PUMP PRÁŠOK-2 "5 gr
Volumising prášok a rohože. Ideálny objem a telo.
• FIX &AMP; MOD
MATNÝ pasty 75 ml
Dostupné v typoch:
MATNÝ svetlo drží vloži? "LEŽÉRNE KONTÚRY: tvary štýl matný kone?ný vzh?ad"
všestranná a schopné by? prepracovaný.
-Oprava: vloži? MATT TEXTÚRA médiá tabu je ideálny pre kone?ný vzh?ad s
destructured efekt a matný povrch.
DYNAMICKÉ DISTRUCTION: MATT silné držanie pasta je ideálny pre extrémne vzh?ad a
deconstructed s vysokým rozlíšením a dlhotrvajúci ú?inok.
VZNEŠENÉ štruktúra MATT CLAY-75 ml
Modelovacie hliny vytvori? a definova? štýl extra Matt Savage a moderný vzh?ad.
ELASTICKÉ VLÁKNITÝ pasty 75 ml
Vlákniny. Ideálny pre flexibilné vzh?ad je dobre štruktúrované a rimodellabili.
PAMÄ? BRILL GUM-75 ml
Mäkké gumové pružné štýly a hnutia manipulova? "dona definované lesklý efekt.
EXPLÓZIA-EXTRA DRŽA? gél 150 ml
Silný gél flexibilné a vláknité. Poskytuje silné a odolné tesnenie a extrémny lesk. Ideálne
pre vyrezávanie a neštruktúrované krátke strihy. Obsahuje alkohol.
• ŠTÝL PREVEDENIE
SLINKY TOPÁNOK sprej 200 ml
Topánok sprej. Poskytuje brilantný povrch bez váženia vlasy s antistatickým ú?inkom.
ECHO ú?innosti sprej-300 ml
Stanovenie bez plynu lak na vlasy silné a trvalé. Podporuje a definuje styling bez
zanechania zvyškov.
HARD LOCK sprej 500 ml
Silno fixujúce lak na vlasy. Zabezpe?uje a kontroluje so saténovou a definitívne štýl ú?es
vytvorené.
• PREDAJ
SUCHÉ objem ŠAMPÓN 200 ml
SUCHÝ suchý ŠAMPÓN pre všetky typy vlasov. Okoreni? vaše vlasy v okamihu "jemne
absorbuje tuk a dodáva objem, zanecháva vlasy jemné a ?isté bez vody.
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