
semI dI lINO dIamONd

stYlING termékek

A gyémántok abszolút ragyogása a Semi di Lino mikrokristályos 

finish termékeiben is megtalálható, használatukkal a frizura 

tartós és ragyogó lesz egész nap. A Diamond termékcsalád 

végsô simítása a telt fényû, egészségesen csillogó hajért.  



         dIamONd krémHab fleXI

Mikrokristály modellezô hab, ideális rugalmas tartás 
kialakítására. Varázslatossá teszi az egyenes haj  
textúráját és hangsúlyossá a göndör haj mozgal-
masságát. Egyedülálló technológiájának  
köszönhetôen hidratál, kondicionál, megkönnyíti  
a szárítást, és fényt ad a hajnak.

Kiszerelés: 250 ml

     dIamONd smOOtHING 
fOrmázÓ krém

Hôvédô mikrokristály krém, amely ideális egyenes, 
simított stílusú frizurák kialakítására. A formula  
garantálja az azonnali anti-frizz hatást, ezáltal a haj 
azonnali lágyságot kap, és soha nem nehezedik el.

Kiszerelés: 150 ml

     dIamONd desIGN zselé
 
Mikrokristály zselé, amely ideális plasztikus frizurák 
kialakítására, rövid és félhosszú haj formázására.  
Azonnali fényt ad, amit a kialakított formával együtt 
hosszú ideig megtart.

Kiszerelés: 150 ml

    dIamONd VOlUmeNNÖVelô 

sPraY

Volumennövelô mikrokristályos spray. Ideális testes és 
tartást igénylô frizurák kialakításához. 
A készítmény innovatív összetétele polimerekben és 
fehérjékben gazdag, megnöveli a kapilláris rost vas-
tagságát, miközben rugalmas filmréteget képez, amely 
védi a hajat a hô hatásától.
Maga a haj ellenállóbb, dúsabb lesz, egyúttal rendkívüli 
puhaságot és fényt is kap. 

Használata: Szárítás elôtt vigye fel a nedves hajra. 
Száraz hajra is használható az elektrosztatikusság 
megszüntetésére.

Kiszerelés:125 ml



     dIamONd POlIsH 
láGY waX

Mikrokristály modellezô viasz, rövid és félhosszú 
frizurák kialakítására, amivel a részletek is könnyen 
definiálhatók. A formula a hajnak enyhe nedves hatást 
és ellenállhatatlan fényt biztosít, miközben a frizurát 
lágyan tartja, amit könnyû újramodellezni.

Kiszerelés: 50 ml

     dIamONd Paszta

Mikrokristályos, krémes textúrájú paszta, amely segít-
ségével bármilyen stílus megformázható és meghatá-
rozható.
Új fixáló polimert tartalmaz, amely tökéletesen tapad a 
hajhoz az erôs, de rugalmas tartás érdekében. 
A frizura strukturált, kontrollált, csillogó és könnyedén 
újraformázható. Védelmet nyújt az ultraibolya sugarak-
kal szemben.

Kiszerelés: 50 ml

     dIamONd PUmPás 
Hajtôemelô sPraY 

Erôs fixáló hatású, mikrokristály spray, ami hosszú 
idôn át fix tartást és fényt ad a hajnak. Hamar 
szárad, semmilyen maradékot nem hagy a frizurán. 
Nedvesség taszító hatású, UV-szûrôt tartalmazó 
termék.

Kiszerelés: 250 ml

     dIamONd Hajlakk

Erôs fixáló hatású mikrokristály spray, ami bármilyen 
típusú frizura kialakítására alkalmas. Védô és fényt adó 
filmréteget képez a hajon, amely megvédi azt a nedves-
ségtôl és a kreppes hatás kialakulásától, anélkül hogy a 
haj elnehezülne. A hajszálakról, egy kefe segítségével 
könnyen eltávolítható. A permetet leheletnyi vékonyan, 
és egyenletesen szórja a hajra.

Kiszerelés: 300 ml/500 ml



     dIamONd HajféNYsPraY

Mikrokristály fény spray, ami a hajnak különleges ra-
gyogást ad anélkül, hogy elnehezítené azt. Vékony film-
réteget képez a hajon, megvédve ezzel a hajszálakat a 
nedvességtôl.

Kiszerelés: 125 ml

         dIamONd HôVédô sPraY

Mikrokristályos, thermoaktív hôvédô pajzsa  megvédi 
a kapilláris rostot a lapvassal, vagy sütôvassal történô 
hajformázás alatt.

Az innovatív összetételû készítmény értékes, a 
keratinhoz hasonló anyagokat tartalmaz, amik magas 
hômérsékleten aktiválódnak, és megakadályozzák a 
kapilláris rost elrepedését. A haj egészséges, selymes, 
sûrû, és rendkívül fényes lesz. Az eredmény garantál-
tan hosszantartó frizura. A készítménynek nedvesedés-
gátló hatása is van.

Kiszerelés: 200 ml

      dIamONd meGa Hajlakk 
Extra erôs tartású mikrokristályos spray, a frizura 
valamely részének vagy egészének meghatározására 
és fixálására. 

Az innovatív összetételû készítmény B5-vitaminban 
gazdag. Keratinhoz hasonló szerkezetû összetevôinek 
köszönhetôen könnyen a keratinhoz tapad, testességet 
és védelmet nyújtva a hajszálnak. 
A gyanta és szilikon különleges kombinációja egysé-
ges és extra száraz felhôbe burkolja a hajszálat, ami a 
frizurát csillogóvá teszi, ám nem nehezíti el. Egyúttal a 
nedvességgel szemben is védelmet nyújt.

Kiszerelés: 500 ml

     dIamONd krémHab
strONG

Erôs, ám rugalmas tartású, mikrokristályos hab, 
amely határozott formát kölcsönöz bármilyen típusú 
frizurának, kiváltképpen a természetes göndör és hul-
lámos tincseknek. 

A készítmény Poliquaternium-46 polimerben gazdag, 
amely tartást és kondicionálást biztosít, semlegesíti a haj 
elektrosztatikusságát, javítva ezzel a kifésülhetôségét.

A haj rendezett, a nedvességtôl védett és rendkívül 
fényes lesz.

Kiszerelés: 250 ml




