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 linje STYLING S4U kommer från ett kreativt koncept som utvecklats av mahogny, den
mest prestigefyllda designteamet i London, och är producerad och framtagen i Milano med
den oefterhärmliga perfektion av Made in Italy, som syftar till att skapa obegränsad styling
alternativ. 

  TX'T - Volumizing Gel 
Maximal volym och kropp för alla hårtyper. Donera struktur för en sexig volym, utan att
tynga ner. Skapa en slät eller lockigt konsistens som förblir flexibel, formbart naturlig
effekt. Idealisk för lufttorkning
Seal :. Maximal volym med flexibel montering
 box :  150 ml tub 

  POSH'N - mjukgörande vätska 
För formgivare : att använda som ett medel pre-cut för exakt kontroll av avsnitten. Idealisk
för lufttorkning för lockigt kompakt, silkeslen. Seal : maximal kylning med fäst ljus
 box :  150 ml tub 

  X'REBEL - utmärkt kontroll av släta 
Utmärkt att styra ostyrigt hår. Stänger perfekt och kompakt stam, 24 timmar total säkerhet
mot fukt, förlänger livslängden på smidig styling undvika återkomsten av flytten.
Incomparable mjukhet, fukt och utjämnande åtgärder för alla efterbehandling tekniker med
en hårtork eller plåt. Seal :. Maximal kontroll av släta och fuktskydd
 låda :  100 ml flaska 

  På Finr - vax polering grädde 
Ett hållbart och flexibelt styler för att skapa definition eller rörelse. Skapa detaljer och
definierar med en fantastisk ljuseffekt. Gör det möjligt att skapa elastiska former. Seal :.
Maximal flexibilitet för detaljer och en polerad finish
 box :  burk från 75 gr 

  F'NK - modellering pasta ogenomskinlig 
Skulpterar formar med en riktigt tråkig effekt, eller ansöka utan att lämna några rester.
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Perfekt för att forma, separera, gnugga och definiera. Användning i rotzonen att ge djup åt
textur eller skapa stöd. Seal :. Medel stark definition med matt effekt
 låda :  100 g burk 

  FX'D - fastställande sprut torr 
Spraya fixativ super torr. Starkt grepp och kontroll för alla stilar. Särskild harts fixativ,
kladdar och vara flexibla för att omarbeta håret. Resistent mot fukt. Innehåller UV-filter.
Seal : stark
 låda :  300 ml flaska med dispenser 
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