LENGVESNIS IR GREITESNIS
FORMOS SUTEIKIMAS BEI
SVEIKESNI PLAUKAI
Avangardiški „Green Light“ modeliavimo linijos produktai yra subtilaus ir harmoningo panaudotų medžiagų santykio rezultatas: Keramidas A2: sustiprina
plaukus ir suteikia spindesio bei švelnumo. Augalų proteinai: sugrąžina plaukams natūralų gyvybingumą. Provitaminai: giliai drėkina bei maitina plaukus.
UV apsauga ir „Anti-Age“ technologija: apsaugo plaukus nuo išorinių neigiamų
veiksnių, kaip saulė ir laisvieji radikalai. Ši unikali ingredientų kombinacija ne
tik leis gauti norimą plauku modeliavimo rezultatą, bet Jūsų plaukai liks gražūs
bei sveiki !

Guma plaukams „Shaping pomade“,
150 ml - su šia priemone šukuosenos formavimas taps ypač lengvas. Guma ne tik
puikiai fiksuos šukuosena, bet ir suteiks
blizgesį bei apimtį.

Guma plaukams „Texture pomade“,
150 ml - stiprios fiksacijos modeliuojanti
guma. Ideali priemonė naujų formų kūrimui ir šukuosenos užbaigimui. Suteikia blizgesio, apimties ir drėkina plaukus.

Skulptūrinė želė plaukams „Sculpting
Gel“, 150 ml - stiprios fiksacijos želė plaukams suteikia norimą formą tuo pačiu neapsunkindama jų.
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Stiprios fiksacijos plaukų lakas
„Styling Spray“ , 500 ml - tvirtai
ir ilgam laikui fiksuoja šukuoseną.
Suteikia plaukams apimties ir blizgesio.

Ekologiškas plaukų lakas, stiprios fiksacijos „Fix & Shine
Spray“, 300 ml - puikiai ir ilgam
laikui fiksuoja šukuoseną. Priemonėje nėra dujų.

Ekologiškas plaukų lakas, normalios fiksacijos „Volume &
Shine Spray“, 300 ml - lakas suteiks dar daugiau spindesio ir apimties. Plaukai lieka ypač minkšti
ir lengvai iššukuojami. Priemonėje
nėra dujų.

Putos plaukams, stiprios fiksacijos „Sculpting Mousse“, 300 ml
- skirtos stiprios fiksacijos, ypač sudėtingų šukuosenų modeliavimui.
Suteikia plaukams natūralų blizgesį,
apsaugo nuo išorės neigiamų veiksnių, plaukai lieka elastingi.

PLAUKŲ DAŽAI LUXURY LEIDŽIA
SUPRASTI, KAD TAI, KAS
GERIAUSIA, JAU SURADAI!

Putos plaukams, normalios fiksacijos „Thermo Pro Mousse“,
300 ml - skirtos šukuosenų modeliavimui su specialia Thermo formule, kuri apsaugo nuo karščio.
Putos suteikia natūralų spindesį.

Putos plaukams, didinančios
apimtį „Extra Body Mousse“,
300 ml - skirtos šukuosenų modeliavimui, siekiant maksimaliai padidinti plaukų apimtį.Plaukai išsaugo
natūralų blizgesį ir elastingumą.
Specialus dispenseris suteiks galimybę produktą purkšti tiesiai prie
šaknų.

Serumas, suteikiantis spindesį
ir šlapių plaukų įvaizdį „Wet &
Shine Serum“, 300ml - puikiai ir
stabiliai fiksuoja natūralias ar suformuotas plaukų garbanas, suteikia
daugiau apimties, gyvybingumo,
natūralų šlapių plaukų efektą ir
spindesį.

Blizgesys plaukams „Bright &
Dry Spray“, 175 ml - Ši, švelnaus
kvapo priemonė, skirta šukuosenos
užbaigimui, akimirksniu suteikia ilgalaikį blizgesį Jūsų plaukams, tuo
pačiu užtikrina maksimalią apsaugą
nuo neigiamų išorės veiksnių.

Dažų formulė papildyta naujomis medžiagomis, ypač veiksmingai maitinančiomis plauką ir suteikiančiomis dažytiems plaukams neblėstantį spindesį. Dėl baltosios arbatos ekstrakto ir orchidėjų aliejaus dažai
tampa itin atsparūs aplinkos poveikiui ir užterštumui. Plauko strukūra
ir ypatingas dažų poveikis apsaugo plauką, jo spalvą ir spindėjimą nuo
saulės, smogo ir laisvųjų radikalų. Jūsų plaukai taps švelnūs ir minkšti,
spalva - išskirtinė, ir tai truks neįprastai ilgai!

JAUSKITĖS UŽTIKRINTI PLAUKUS
DAŽYDAMI EKOLOGIŠKAIS KOMPANIJOS „GREEN LIGHT“ DAŽAIS
„TONALITY“ BE AMONIAKO!
Naujoviška “Tonality” linijos produktų sudėtis su grynojo medaus ekstraktu kirpėjams leidžia pasiekti ypač efektyvių rezultatų nepažeidžiant
plauko stuktūros ir odos paviršiaus. Šios ypatingos sudėties produktai
ne tik leis išgauti norimą spalvos bei plaukų spindesio rezultatą, bet ir
apsaugos plaukus nuo smogo, saulės, laisvųjų radikalų ir kitų neigiamų
išorinių veiksnių.
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