OSiS CREATIVE

FIXARE LEJERĂ

OSiS CREATIVE

FIXARE MEDIE

	BUFF Cremă pentru stilizare,
finisare şi strălucire naturală
Cremă uşoară pentru definirea stilurilor delicate,
dinamism natural şi fixare lejeră. Atingere
catifelată cu strălucire naturală. Aloe Vera şi
Pantenolul îngrijesc părul, conferindu-i dinamism
natural şi flexibilitate. Mod de utilizare: glisaţi o
cantitate redusă peste părul umed, uscaţi cu
uscătorul pentru păr sau coafaţi ca de obicei.
Neteziţi lungimile părului uscat cu o cantitate
redusă pentru o definire suplimentară a stilului.
Fixare lejeră

AIR POMADE
Ceară spray cu pulverizare ultrafină
Control lejer al texturii, separă şi conferă
strălucire. Texturează uşor şi asigură luciu,
într-un format de spray non-aerosol. Separare
uşoară şi fixare fără o texturare uleioasă. Mod de
utilizare: pulverizaţi pe părul umed sau uscat şi
modelaţi cu degetele pentru a obţine look-ul
uşor texturat dorit. Poate fi aplicată pe părul
uscat, pentru o finisare texturată strălucitoare.
Fixare lejeră

	MESS UP
Gumă pentru finish ultramat
Pentru un finish ultramat. Conferă un efect
de texturare uscată de lungă durată.
Permite remodelarea. Emolienţii din ceară
şi pigmenţiii asigură un efect ultramat. Mod
de utilizare: pe părul uscat, trageţi şi
răsuciţi, sculptând în forma dorită.
Fixare medie

	ROUGH UP
Argilă pentru modelat
Pentru texturi dure şi separare. Permite
remodelarea, pentru un stil natural dezordonat.
Aspectul nu este nici mat, nici lucios – doar
natural. Fixare medie. Cenuşa vulcanică şi
ingredientele de ceara texturează puternic şi
permit re-modelarea. Mod de utilizare: în
cantitate redusă, pe părul uscat. Modelaţi,
daţi formă şi sculptaţi părul. Ideal pentru
stilurile veşnic în schimbare.
Fixare medie

SHAPE
Ceară pentru modelare & strălucire
Conferă strălucire extremă părului. Control delicat pentru o coafură catifelată, ca de mătase.
Texturare şi definire netedă şi uşoară, pentru
strălucire şi separare uşoară. Mod de utilizare:
aplicaţi în cantitate redusă pe palme şi modelaţi
părul umed. Uscaţi la cald, natural sau coafaţi în
mod normal. Pentru o separare uşoară
suplimentară poate fi aplicată şi pe părul uscat.
Fixare lejeră

DUST IT Pudră pentru texturare & separare,
cu efect mat delicat
Consistenţă de pudră. Texturare uşoară şi separare. Conferă un efect mat delicat şi o dinamică
naturală a părului. Fixare lejeră, naturală a coafurii. Mod de utilizare: presăraţi o cantitate redusă
pe palme şi frecaţi-le una de cealaltă. Treceţi prin
părul uscat şi modelaţi forma dorită, cu o finisare
mată şi o atingere naturală. Pentru volum suplimentar la nivelul rădăcinilor aplicaţi direct la
rădăcini. Pentru separare suplimentară aplicaţi
cantităţi reduse de pudră unde este necesar.
Fixare lejeră

	WET BLEND
Gel pentru luciu cu aspect ultra-umed
Pentru un look cu aspect ultra-umed. Efect
de luciu de lungă durată, fără a deveni
sfărâmicios la uscare. Neted şi uscat la
atingere. Nu lipeşte şi nu îngraşă părul.
Fixare medie. Glicerina, formatorii de film
şi ingredientele hidratante conferă o fini
sare cu aspect umed, de durată. Mod de
utilizare: alunecaţi peste părul umed,
pieptănaţi uşor şi lăsaţi să se usuce.
Fixare medie

	STICK UP
Ceară solidă
Baton de ceară solidă pentru separare şi
definire a coafurii. Conferă strălucire naturală,
ridicând sau netezind coafura. Conţine o
combinaţie de uleiuri emoliente din seminţe
şi ceară de albine, pentru separare şi texturare. Mod de utilizare: în cantitate redusă, fie
de pe mâini, fie direct pe părul uscat, din
recipient. Modelaţi, trageţi şi răsuciţi părul în
forma dorită.
Fixare medie

OSiS CREATIVE
THRILL
Gumă elastică cu mega-fibre pentru
control şi separare
Gumă elastică ce conţine mega-fibre.
Asigură un control puternic al texturii şi
separare.
Finisare
remodelabilă
cu
strălucire intensă. Ingredienţii formatori de
film, cei hidratanţi şi ceara conferă luciu
intens şi separare. Mod de utilizare: pe
părul umed şi lăsaţi să se usuce, sau treceţi
prin părul uscat, modelând coafura.
Fixare puternică
MARSH MELLOW Pastă pentru
texturare & separare accentuată
Consistenţă densă. Fixare puternică &
separare, cu o textură uscată. Permite
remodelarea, sculptarea extremă şi
distorsionarea coafurii. Este hidrosolubilă,
permiţând îndepărtarea facilă prin spălare.
Ceara de albine, glicerolul şi emulsificatorii
asigură definirea extremă şi un efect de
texturare uscată. Mod de utilizare: aplicaţi
bine pe părul uscat, apoi trageţi si răsuciţi
în forma dorită.
Fixare puternică

OSiS DESIGN MIX

Fixare puternică
TWIN CURL Cremă modelatoare
pentru bucle exuberante
Bucle extrem de jucăuşe pentru păr gros,
aspru sau ondulat puternic. Calmează părul
rebel, asigurând bucle netede şi strălucitoare.
Fixare puternică cu efect dublu. Faza 1: gelul
separă şi conferă dinamism buclelor. Faza 2:
crema calmează şi îngrijeşte buclele şi
ondulaţiile rebele. Mod de utilizare: neteziţi şi
răsuciţi părul umed în bucle, apoi uscaţi cu
ajutorul difuzorului. Dacă este necesar,
aplicaţi şi pe părul uscat.
Fixare puternică

DISCOVER the NEW CONTRADICTION!

	GLOSS
Produsul nu este disponibil în
România

	SMOOTH
Produsul nu este disponibil în
România

	LIGHT
Produsul nu este disponibil în
România

	MATT
Produsul nu este disponibil în
România

	ROUGH
Produsul nu este disponibil în
România

	STRONG
Produsul nu este disponibil în
România

N ou

MATT EXPLOSION
Spray matifiant
OSiS MATT EXPLOSION este primul
spray non-aerosol pentru un look matt
şi uscat, care permite remodelarea
imediat după pulverizare. Asigură fixarea
puternică şi în acelaşi timp nu încarcă
părul. Mod de utilizare: pe părul uscat.
Fixare puternică

