„DAY BY DAY“ plaukų priežiūros priemonės
tai, ko ieško klientai!

UŽSAKYMAI
INTERNETU
WWW.JUMS.LT

Šampūnai, kaukės ir fluidai praturtinti natūraliais ingredientais, biologiškai aktyviomis medžiagomis ir vitaminais.
Švelnūs ir saugūs produktai įkvėpti gamtos, bet pagaminti naudojant pažangiausias technologijas.

LUXURY –
PLAUKŲ SPALVA,
KURI ŽAVI...

“Luxury” linijos plaukų dažai, pieno aktyvatorius bei šviesinimo milteliai
be amoniako – tai priemonės, kurios atskleis jūsų meistriškumą kuriant
grožį.
“LUXURY” PLAUKŲ DAŽAI IR PIENO AKTYVATORIUS
Plaukų dažai bei piento aktyvatorius “Luxury” leidžia suprasti, kad tai,
kas geriausia, jau suradai ! Dažų ir aktyvatoriaus formulė papildyta
naujomis medžiagomis, ypač veiksmingai maitinančiomis plauką ir
suteikiančiomis dažytiems plaukams neblėstantį spindesį. Dėl baltosios arbatos ekstrakto ir orchidėjų aliejaus dažytų plaukų spalva tampa
itin atspari aplinkos poveikiui ir užterštumui. Unikalus 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 !

Naujiena!

ARGANO ALIEJUS: IŠTAIGINGAS GROŽIO
ELIKSYRAS IŠ GAMTOS !
Po ilgo ir itin subtilaus proceso šis aliejus yra išgaunamas iš senovinio Argano
medžio vaisių. Argano aliejus dar kitaip
yra vadinamas “dykumos auksu” dėl ypač
mažos grynojo produkto gavybos – iš
100 kilogramų vaisių galima išgauti tik iki
1 litro Argano aliejaus. Aliejaus sudėtyje
yra didelė koncentracija vitaminų A, E, F
ir sočiųjų rūgščių. Dėka Argano aliejaus
giminingumo su natūraliais plaukais,
serumas suteiks plaukus laminuojantį,
minkštinantį bei atstatantį efektą. Plaukai
taps matomai gyvybingesni ir sveikesni,
o plaukų galiukai nustos išsišakoti dėl ko
plaukus bus galima kur kas lengviau ir
paprasčiau šukuoti.

NAUDOJIMAS
Ant drėgnų plaukų: nedidelį kiekį rankomis paskirstyti ant išplautų
plaukų ir formuoti norimą šukuoseną.
Ant sausų plaukų: nedidelį kiekį rankomis paskirstyti ant plaukų (ypač
plaukų galiukų) ir iššukuoti plaukus šukomis.

2011 m. spalio 6-7-8 dienomis Italijos mieste Brescia, GREEN LIGHT
universitete organizuojamas intensyvus Lietuvos kirpėjų mokymas.
Smulkesnė informacija skelbimų psl.

Kaip Jums patinka naujas mūsų logotipas?

Atstovas Lietuvoje: UAB VITRINA, tel. / faks. 8 5 213 0845, N. Akmenėje – tel. / faks. 8 425 56 738,
Vilniuje – V. Pietario g. 8 / Konarskio g. kampas, tel. (8 5) 213 0845 (9.00-19.00); Konstitucijos pr.16, VCUP,
1a. (10.00-22.00), tel. (8 5) 273 0527. Klaipėdoje - PC „BIG“ Taikos pr. 139, mob. 8 611 31 458
Kaune – Savanorių pr. 192, tel. (8 37) 731 103 (8.00-14.00), mob. 8 602 21 044.
Šiauliuose – mob. 8 699 12 136, Panevėžyje – mob: 8 670 45 335
Užsakymai internetu ir prekių katalogas: www.jums.lt El. paštas info@vitrinaprof.lt, mob.: 8 699 28 024

LINIJA: „Šilkinis glotnumas“ (straightening no frizz)
TIKSLAS: palengvinti tiesinimo procesą,
valdyti nepaklusnius plaukus, sumažinti
plaukų vėlimąsi.
PRIEMONĖS: šampūnas su vilnamedžio sėklų aliejumi;
kaukė su vilnamedžio sėklų aliejumi ir
kokosų sviestu; tiesinimo fluidas

LINIJA: „Subalansuota mityba“ (nutri shine)
TIKSLAS: giliai maitinti, drėkinti, apsaugoti plaukus,
grąžinti jems natūralią tekstūrą, blizgesį.
PRIEMONĖS: šampūnas ir kaukė
su pomidorų ištrauka, vitaminu E ,
saulėgrąžų aliejumi.

LINIJA: „Apimtis+“ ( voluminizing)
TIKSLAS: suteikti apimtį, pripildyti energijos ,maitinti, bet neapsunkinti.
PRIEMONĖS: Šampūnas su pantenoliu ir vilnamedžio sėklų aliejumi;
Kaukė su pantenoliu, pomidorų ištrauka ir mielių raugu.

LINIJA: „Tegyvuoja spalva“ (color protection)
TIKSLAS: išlaikyti spalvos intensyvumą, suteikti blizgesį,
atkurti plaukų struktūrą ir ją apsaugoti.
PRIEMONĖS: Šampūnas su pomidorų ištrauka,
saulėgrąžų aliejumi ir medumi;
Kaukė su medumi, vilnamedžio sėklų
aliejumi ir kokosų sviestu;
Nenuplaunamas apsauginis fluidas
su vitaminu E ir saulėgrąžų aliejumi.

LINIJA: „Nepriekaištingos Garbanos“ (curl reviver)
TIKSLAS: suteikti garbanotiems plaukams elastingumą,
blizgesį, drėkinti ir valdyti nepaklusnius plaukus
PRIEMONĖS: šampūnas su šilko proteinais ir kviečiais;
kaukė su šilko proteinais;
garbanojimo fluidas.

NAUJA PARDUOTUVĖ KLAIPĖDOJE
Nauja VITRINA firminė parduotuvė prekybos centre BIG ,
Klaipėdoje, Taikos pr. 139

