
Jak se používá? 
Před sušením rovnoměrně aplikujte produkt na vlhké a ručníkem osušené 

vlasy, podélně a na koncích. Rozčešte si několikrát vlasy, a následně je usušte. 

Získejte dojem perfektně rovných vlasů pomocí žehličky na vlasy. K další 

stylizaci použijte lesk na vlasy ve spreji SHINE BRIGHT TOUCH nebo 

fixujeme stylizaci lakem HOT SHOT TOUCH. 

Novinka! 
 

Upoutávající vůně 
mascarpone, spojená s 
jemnou notou zrn vanilky, 
která v sobě naprosto 
perfektně spojuje sladkou 
vonnou kompozici a 
pudrovou notu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRAIGHT RULES 

Narovnávací a ukázňující krém 

s tepelnou ochranou 

 
Narovnávací a ukázňující krém na vlasy, který zabraňuje krepatění 

vlasů a chrání proti působení vysoké teploty v průběhu stylizace. 

Účinně změkčuje a vyhlazuje vlasové vlákno, a díky výtažku z květů 

Divizny velkokvěté přidává vlasům měkkost, lesk a zář. 
 

100 ml 

index: 0165120 

 

 

 



Jak se používá? 
Před použitím důkladně protřepejte, aby aktivovat dvoufázovou formuli. 

Následně nastříkejte na vlasy pruh za pruhem a rozčešte hřebenem. Osušte 

vlasy a stylizujte podle záliby. Můžete používat kosmetik nejen na vlhké 

vlasy, ale také na suché za účelem neutralizace statické elektřiny ve vlasech, 

přímo před použitím žehličky na vlasy a ostatních kadeřnických spotřebičů. 

 
 

 

THERMO SHIMMER 

dvoufázový sprej na vlasy  

s tepelnou ochranou, který 

nevyžaduje oplachování 

Čerstvá a současně intensivní 
vůně. Spojení výtažku z 
mořských řas s dřevitými a 
květinovými nóty způsobí, že 
THERMO SHIMMER TOUCH 

se stane povinnou stylizační 

kosmetikou v kadeřnictvích. 

 

Dvojfázový sprej v podobě lehké, mlhy dodávající vlasům lesk a 

tepelnou ochranu, díky vytvoření na vlasech ochranné bariéry. 

Přidává lehkost kadeřím a subtilnost v podobě jemného lesku, 

dokonale zdůrazňujícího stylizaci. 

Obsahuje složky odrážející světlo, a tím zajišťuje vlasům krasný 

lesk nezávisle na barvě. 

150 ml 

index: 0165122 
 

 

Novinka! 



Jak se používá? 
Naneste rovnoměrně produkt na dlaně, a následně aplikujte na umyté, 

osušené ručníkem vlasy. Vyčkejte než vlasy uschnou, za účelem získaní 

přirozeného dojmu, nebo stylizujte vlasy pomocí kartáče a sušičky, aby 

dosáhnout žádaných stylizačních výsledků. Aplikujte pomádu na suché vlasy, 

pokud chcete přidat účesům charakter, nebo zdůraznit jejích styl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
POSH POMADE 

Modelující - fixační pomáda 

s matným efektem 

Charakteristické aroma stromu 

aquilárie, tzv. „Dřeva bohů”, 
spojené s poutavými nóty 
tabáku, konopí a kávy přenese 
vaše smysly na orientální cestu. 

 

Lehce fixující pomáda pro rychle a dynamické modelování, 

přírodní a elastické účesy s matným efektem. Perfektně se hodí 

na tvoření struktury krátkých a polodlouhých vlasů, zajištující 

přirozený a kontrolovaný pohyb. Vhodná pro každý typ vlasů, 

nezbavuje přirozené pružnosti a navíc zajišťuje obarveným 

vlasům ochranu odstínu. 

100 ml 

index: 0165121 

 

 

Novinka! 


