DENMAN - šepečiai profesionalams jau
VITRINA PRO parduotuvėse !

CLASSIC STYLING / klasikiniai plaukų modeliavimo šepečiai
Glotnūs, užapvalintais galiukais nailono
strypeliai išdėstyti taip, kad šukuojant plaukus būtų išgautas išskirtinis sukibimas. Dėl
žymiosios pusmėnulio formos guminės pagalvėlės šios grupės šepečiai puikiai tinka suteikti plaukams glotnumo, šukuoti trumpus
plaukus. Denman klasika tapusi „lašo“ formos
rankena profesionalui leis ypatingai patogiai
laikyti šepetį.

FREEFLOW VENT / plaukų šepečiai greitesniam ir lengvesniam plaukų džiovinimui su džiovintuvu
Denman Vent linijos šepečiai pagreitina
plaukų džiovinimo procesą džiovintuvu, kadangi šepečiuose esančios angos karštam
orui leidžia cirkuliuoti tiesiai plaukų šaknyse.
Šepečiai tinka visų ilgių plaukams, puikiai iššukuoja sunkiai susivėlusius plaukus.

GENTLE MASSAGE / apvalūs, ypatingai
švelnūs šepečiai galvos odos masažui ir
priemonių plaukams tolygiam paskirstymui
Gentle massage linijos apvalūs šepečiai idealiai tinka galvos masažui, šampūno ar kaukės
paskirstymui galvos plovimo metu, o plaukų
modeliavimo metu šepetys puikiai tinka gelio, vaško ar kitos modeliavimo priemonės
tolygiam paskirstymui.

DRESS - OUT / šepetys plaukų „sukėlimui“
ir „suvėlimui“
Denman šepetys plaukų sukėlimui ir suvėlimui turi siaurėjančią rankeną, kuri idealiai
tinka plaukų atskirimui į atskiras sekcijas
arba sruogų atskyrimui. Siauras šepečio viršus turi tris eiles aukštos kokybės nailono šerių. Šis šepetys puikiai tinka tiek natūraliems
plaukams, tiek perukams arba priaugintiems
plaukams.

GROOMING / šepečiai plaukų priežiūrai ir
iššukavimui

DENMAN - profesionalūs, išskirtinės kokybės šepečiai
iš Didžiosios Britanijos su 75 metų tradicijomis jau
VITRINA PRO parduotuvėse !
Denman (Didžioji Britanija) - Denman prekinis ženklas jau 75 metus gamina plaukų šepečius, šukas bei kitus aksesuarus, kurie yra orientuoti į grožio specialistus. Denman šepečiai yra
pripažinti visame pasaulyje dėl savo aukštų
kokybės standartų bei ypač plataus pasirinkimo, kur kiekvienas specialistas bei klientas
suras produktą būtent sau. Denman produktai yra gaminami Jungtinėje Karalystėje - taip
jie užtikrina nepriekaištingą produktų kokybę.
Denman filosofija yra paprasta: sukurti ir pagaminti išskirtinius šepečius, kurie leistų Jūsų
plaukams atrodyti nuostabiai kiekvieną dieną.
UAB Vitrina yra oficialus Denman prekinio ženklo atstovas Lietuvoje.

Šios linijos šepečiai turi natūralius laukinio
šerno šerius su kuokšteliuose integruotu
nailono strypeliu. Tokia šepečio kombinacija
ypač tinka ilgesnių ir storesnių plaukų priežiūrai, kasdieniam šukavimui, susivėlusių
plaukų iššukavimui ir kondicionavimui.

SQUARGONOMICS BRUSH / kampuoti šepečiai apimties suteikimui ir plaukų tiesinimui
Šios linijos šepečiai yra skirti apimčiai suteikti
ir leidžia dar lengviau atlikti plaukų tiesinimą.
Šepečio šeriai turi specialią išlenktą formą,
jog šeriai švelniau priglustų prie galvos odos.
Kampuota šepečio forma leidžia lengviau suteikti plaukams apimties, pakelti plaukus nuo
šaknų bei ištiesinti juos. Švelni rankenos danga suteikia prabangos bei komforto jausmą.

THERMO STRAIGHTENING / šepetys plaukų tiesinimui džiovinant džiovintuvu
Thermo keramika dengtas šepetys su
100 % natūraliais laukinio šerno šeriais idealiai tinka plaukų tiesinimui
džiovinant plaukus džiovintuvu. Šepetys turi ventiliuojamas, keramika dengtas
plokšteles, kurios leis ištiesinti plaukus ypač
greitai. Patogi rankena leis tolygiai suspausti
plaukus ir išlyginti plauko žvynelius. Plaukai
taps lengvai valdomi bei žvilgantys.

GROOMING / šepetys su metaliniais strypeliais priaugintiems plaukams ir perukams
Šepetys su oru pripildyta pagalvėle ir metaliniais strypeliais idealiai tinka perukų bei priaugintų plaukų priežiūrai ir iššukavimui. Oro
pagalvėle šepečiui suteikia švelnumo, todėl
šepetys tinka ir odos galvos masažui.

NAUJOS PARDUOTUVĖS: Vilniuje - Trakų g. 16, Šiauliuose - Tilžės g. 109, PC ,,Saulės miestas”, Panevėžyje - Savitiškio g.
61, PC ,,Babilonas 1” . Atstovas Lietuvoje – UAB VITRINA, tel. / faks. (8 5) 213 0845, mob. 8 685 64 579 info@vitrinapro.lt.
Firminės VITRINA PRO parduotuvės ir vadybininkai: Vilniuje – V.Pietario g. 8 / Konarskio g. kampas; Konstitucijos pr.16, VCUP, 1
a.; Ozo g. 18, PPC “OZAS”, 2 a., Klaipėdoje – Taikos pr. 139, PC „BIG“; Taikos pr. 61, PPC ,,Akropolis”; Vadybininkė mob. 8 611 31458.
Kaune – Savanorių pr. 192, tel. (8 37) 731 103 (8.00-14.00), mob. 8 602 21 044; K. Mindaugo pr. 49, PPC „Akropolis“. Šiauliuose –
Aido g. 8, PPC ,,Akropolis”, vadybininkė mob. 8 699 12136, N. Akmenėje – mob. 8 670 25645, tel. / faks. 8 425 56738 .
Užsakymai internetu ir prekių katalogas: www.jums.lt

