STYLING FELSÔFOKON
A termékek a haj különbözô részeinek eltérô igényei
szerint lettek kifejlesztve, úgy hogy megfelelô minôséget adjanak a legkülönlegesebb frizurának is.

FRINGE (FRUFRU):
„BARIER KOMPLEXET” tartalmaz, amely megvédi a
frufrut az olajos, zsíros hatástól és a homlok verítékétôl.

CROWN (HAJKORONA):
„HAJVÉDÔ KOMPLEXET” tartalmaz, amely védi a
hajkoronát a hajszárító forró levegôjétôl.

ENDS (HAJVÉG):
„ÁPOLÓ KOMPLEXET” tartalmaz, amely kondicionálja
a hajvégeket.

Big Bang

A Big Bang speciálisan a frufru kezelésére kifejlesztett termék, ami “Barier Komplexet” tartalmaz, mely
megóvja a frufrut az olajos-zsíros hatástól és a homlok
verítékétôl. Alkalmazása nagy tömegû frufru esetében
ajánlott, az extrém módon dús, tömött frufru kialakításához alkalmas. A hajnak hihetetlen fényt, sima hatást
és közepes fixáló erôsséget ad. A terméket nedves
frufrura vigye fel.
Kiszerelés: 50 ml

Expand
„Ápoló Komplexeket” tartalmazó, termék, ami teljes
és nagy volumenû hajvégek kialakításához ideális.
Használatával extrém fényt adhat a hajnak. A terméket
nedves hajra kell felvinni.
Kiszerelés: 50 ml

Lifter
Control

Az „Ápoló Komplexeket” tartalmazó termék kondicionálja a hajvégeket, sima, finoman csiszolt és egyenes
hatást kölcsönöz neki. A tökéletesen érzéki tincsek
hangsúlyozására is megfelelô.
Kiszerelés: 50 ml

„Hajvédô Komplexet” tartalmazó termék, mely védi
a hajkoronát a hajszárító forró levegôjétôl. Alkalmazásával tupírozott hatású hajkorona hozható létre.
A Lifter olyan tömörséget kölcsönöz a hajnak, amivel a
hajkoronát magasan a levegôbe emeli. Használatával
lágy tapintású, rugalmas tartású, tupírozott hatású
haj hozható létre. A terméket nedves hajra vigye fel,
közvetlenül a hajtôtôl.
Kiszerelés: 50 ml

Rough

Swing

„Ápoló Komplexet” tartalmazó hajformázó, kifejezetten
kócos, és tökéletes avantgard hajvégek készítéséhez.
Száraz hajvégekre vigye fel finish termékként, majd
kócolja vele össze a hajat. Amennyiben a terméket
nedves hajra viszi fel, kuszaság nélküli, lágy tincses
hatást érhet el.
Kiszerelés: 50 ml

„Barier Komplexet” tartalmazó termék, ami megóvja a
frufrut az olajos-zsíros hatástól és a homlok verítékétôl.
Alkalmazásával könnyen kialakítható a tömött, szálkás
hatású frufru. A haj laposan tartására, s mindeközben
a könnyed hatás megôrzésére egyszeriben ideális. A
tökéletes hatás eléréséért nedves hajon alkalmazza.
Kiszerelés: 50 ml

Spike

Tamer

„Barier Komplexet” tartalmazó termék, ami megóvja a
frufrut az olajos-zsíros hatástól és a homlok verítékétôl.
Alkalmazásával metszett, kihegyezett frufru hozható
létre, hiszen azonnal és maximálisan elszeparálja
egymástól a kihegyezett hajtincseket, mindezt úgy,
hogy a haj szenzációsan lágy tapintású marad és
ragyogó fényû. Nedves és száraz frufrura egyaránt
felvihetô.
Kiszerelés: 50 ml

„Hajvédô komplexet” tartalmazó termék, ami védi a
hajkoronát a hajszárító forró levegôjétôl. Egyenes és
szabályos, kontrolált és formázott frizura kialakítására
egyaránt ideális, amellett, hogy az egyenes hajjal is
csodát tesz. A tökéletes hatás eléréséért nedves hajra
vigyen fel egy keveset, és ha szükséges, akkor a már
elkészült frizurára is vigyen fel a termékbôl.
Kiszerelés: 50 ml

