S4U termékek
Kreatív koncepció, melyet a Mahogany, a szakmához
csalhatatlan szemmel rendelkezô, legnívósabb bemutató
fodrászcsapat tervezett és állított össze Milánóban...
A választék elképesztô, amely rendelkezésre áll
a divathatás érdekében.

Tx’T Tömegnövelô zselé
Maximális tömeg és testesség minden típusú haj
számára. Kellemes textúrát, ellenállhatatlan tömeget
ad a hajnak anélkül, hogy elnehezítené azt. Sima
és göndör frizurák kialakítására egyaránt alkalmas,
mindkettônek rugalmas tartást és természetes hatást
biztosít. Levegôn megszárított, természetes göndör
hajakhoz is ideális, melyeknél a zselé használatával
csodálatos hatás érhetô el, UV-szûrôje pedig véd a
káros sugaraktól.
Tartás: Maximális tömeg és rugalmas tartás.
Használat: vigye fel a nedves hajra szárítás, vagy csavarás elôtt a maximális tömeg elérése érdekében.
Kiszerelés: 150 ml.

X’RebeL Kontrollkrém
egyenesítéshez
Fantasztikus kontroll a lázadó hajfürtöknek. A krém
használata tökéletesen zárt, kompakt hatást eredményez és 24 órás nedvesség elleni védelmet garantál.
Meghosszabbítja az egyenesre szárított haj tartását és
akadályozza a visszagöndörödést. Hidratálja a hajat
és kiváló egyenesítô hatást fejt ki, bármilyen fizikai
egyenesítô módszert is alkalmazzunk: hajszárítót,
vagy hajvasalót. A krém ezen túl extra védelmet nyújt a
hajszárító hôjével szemben, és UV-szûrôt tartalmaz a
káros sugarak kivédéséért.
Tartás: Maximális egyenesítô hatás, nedvesség elleni
védelem
Használat: Nedves hajra vigye fel, majd kezdje meg a
beszárítást.
Kiszerelés: 100 ml.

Posh’N Kontrollkrém
göndör hajra
Elôkezelô egyenes vagy göndör haj szabályozásához.
Kontrollálja az egyenes, illetve a göndör hajat vágás
közben. Hidratálja, könnyen kifésülhetôvé teszi, selymes tapintást ad a hajnak, kondicionálja és valóban a
luxus érzését kelti. Maximálisan megkönnyíti a gyors és
könnyed beszárítást, göndörre szárítás, hajsütés vagy
csavarás kivitelezését. Levegôn megszárított, göndör
hajakhoz ideális e termék használata, amivel tömöttebb, selymesebb hatás érhetô el, kreppesedés nélkül.
• Fodrászoknak: A termék segítségével precízebb
leválasztásokat készíthet, ideális vágás elôkészítôként
alkalmazni.
Tartás: maximális kondicionáló hatás enyhe fixálással.
Használat: Nedves hajra vigye fel a terméket, majd
készítse el a szárítást. A termék használatával csodálatos végeredmény érhetô el.
Kiszerelés: 150 ml.

D’finR Fényes wax
Hosszantartó és rugalmas tartás, amivel határozott
vagy éppen mozgalmas tincsek alakíthatóak ki a
speciális hatás elérése érekében. Használja ezt az újgenerációs formázó terméket abban az esetben, ha
fantasztikusan fényes, és elasztikus hatást akar elérni.
Alkalmazhatjuk nedves, vagy akár száraz hajon is,
mikor különálló szekciók kialakítására törekszünk. A
wax az ártalmas sugarak ellen UV-szûrôt tartalmaz.
Tartás: Maximálisan határozott és rugalmas tartás erôs
fénnyel.
Használat: Tegye a tenyerébe a szükséges mennyiséget és oszlassa el a hajon az ujjai segítségével. Ezt
követôen szabadon formázható a frizura.
Kiszerelés: 75 gr.

F’nK Matt wax
Kimondottan matt, opálos hatást eredményezô wax,
ami anélkül, hogy maradékot hagyna a hajon, tökéletes
a modellezéshez, a tincsek kiemeléséhez, elválasztásához és formázásához egyaránt. A még nagyobb
textura elérésének érdekében használható a hajtônél,
amivel a frizura könnyen megemelhetô, a hajszálak végén alkalmazva pedig kócos, fésületlen hatás érhetô el.
Ez a termék optimális eszköz, amivel kreatív megoldások készíthetôk. UV-szûrôjének köszönhetôen védi a
hajat a káros sugárzások ellen.
Tartás: közepes-erôs tartás, opálos hatással.
Használat: Dörzsöljön szét egy kis mennyiséget tenyerében, majd száraz, vagy majdnem száraz hajra vigye
fel.

Froz’N
Jeges hatású zselé

Jeges gyanta. Mint a jég, úgy rögzíti a formákat térben
és idôben, a frizurák extrémek és a megszokottól eltérôek.
• A tincsek tökéletes szétválasztása garantált
• Hosszantartó hatása van
• Nedves és száraz hajra egyaránt alkalmazható
tartás
Maximális rögzítés, élénk, lakkozott hatással.

Kiszerelés: 100 gr.

Fx’D Hajlakk
Szuper száraz fixáló spray, ami erôs tartást és kontrollt
ad minden frizurának. A hajlakk speciális fixáló részecskéket tartalmaz, amik rugalmas tartást adnak a hajnak.
Használatával a frizura ellenáll a nedvességnek,
UV-szûrô tartalmának köszönhetôen pedig a káros
sugárzásnak egyaránt.
Tartás: erôs
Használat: Száraz hajon alkalmazza az egész fejre,
vagy kisebb egységek fixálására használja.
Kiszerelés: 300 ml.

Twist’R
Göndörséget fokozó krém
Kreppesedés elleni hatásának köszönhetôen
fokozza, meghatározza, szétválasztja
és kontrolálja a göndör hajat.
• A loknik tökéletes szétválasztása garantált.
• Hosszantartó hatás.
• Nedves hajon oszlassa el a terméket.
tartás
Maximálisan meghatározott közepes kontroll

