OSiS+ Arta

contradicţiei
Descoperiţi o nouă
experienţă a stilizării cu noul
OSiS de la Schwarzkopf
Professional. Noua inspiraţie,
precum şi noul entuziasm
şi sprijin a Salonului cu
noua Artă a Contradicţiei.

OSiS Esenţiale
• Produse pentru stilizarea zilnică a coafurii, destinate modelării,
fixării, texturării, conferirii de volum şi strălucire
• Ambalaj argintiu
• Parfum unisex
Produse cheie pentru coafare şi finisare, destinate STILIZĂRII,
MODELĂRII, STRĂLUCIRII, TEXTURĂRII ŞI FIXĂRII.
OSiS CREATIVE
• Produse pentru expresii nelimitate a stilizării: combinaţi, potriviţi –
stârniţi admiraţia cu propriile dumneavoastră reguli
• Ambalaje roşii
• Formule, texturi, parfumuri excitante
• Accente inovatoare
OSiS DESIGN MIX
Produsul nu este disponibil în România

Nivel de fixare
Identificare facilă a diverselor grade
de fixare a stilurilor individuale
1 Fixare lejeră
2 Fixare medie
3 Fixare puternică

OSiS ESENŢIALE

STILIZARE

	VOLUME SHOT Spumă
pentru volum, cu fixare
flexibilă
Conferă volum timp îndelungat
pentru o dinamică naturală a
părului şi are efect anti-static.
Hidratează şi nu conţine alcool.
Se îndepărtează uşor prin spălare.
Mod de utilizare: aplicaţi o cantitate redusă din mână pe părul
umed şi uscaţi cu uscătorul pentru
păr, sau coafaţi ca de obicei.
Fixare lejeră

	UPLOAD
Cremă pentru volum
Conferă imediat volum uşor şi
fixare medie. Are efect de
îngrijire şi conferă luciu natural cu o atingere ca de catifea.
Mod de utilizare: în cantitate
redusă pe părul umed, uscaţi
cu uscătorul pentru păr sau
lăsaţi să se usuce natural.
Poate fi utilizat şi pe părul
uscat.
Fixare medie

	SLICK Loţiune pentru
întinderea mecanică
a părului
Pentru o finisare netedă
durabilă şi o fixare naturală,
medie. Destinată părului
catifelat ca mătasea, cu
strălucire naturală. Protejează
părul împotriva umidităţii şi îl
hidratează.
Fixare medie

	HAIRBODY Spray pentru
Stilizare & Îngrijire
Spray cu fixare lejeră. Asigură
îngrijirea delicată a părului, fără
a-l încărca. Netezeşte suprafaţa
părului & uniformizează porozitatea. Conferă luciu natural şi are
efect anti-static. Mod de utilizare:
pulverizaţi pe părul umed, uscaţi
cu uscătorul pentru păr sau lăsaţi
să se usuce natural.
Fixare lejeră

	GRIP Spumă cu fixare
puternică şi de durată
Asigură fixarea puternică şi
de durată şi o strălucire
naturală a părului. Are efect
anti-static. Se îndepărtează
uşor prin spălare. Mod de utilizare: aplicaţi o cantitate
redusă din mână pe părul
umed şi uscaţi cu uscătorul
pentru păr şi coafaţi după
dorinţă.
Fixare puternică

	FLATLINER Ser
pentru protecţia părului
la întindere cu placa
Pentru controlul maxim al
întinderii părului, cu ingre
diente ce rezistă la 200°C,
dovedit. Menţine părul drept
şi îi conferă un aspect
strălucitor. Protejează împotriva umidităţii, netezeşte şi
calmează părul rebel, ondulat sau puternic ondulat.
Fixare puternică

OSiS Esenţiale
	MAGIC Ser pentru controlul
părului rebel, greu de coafat
Pentru o strălucire intensă şi o
atingere catifelată, ca de mătase.
Controlează părul rebel,
îl separă şi îl fixează lejer.
Se îndepărtează uşor prin
spălare. Mod de utilizare:
pe părul uscat. Poate fi de
asemenea aplicat pe părul
umed şi lăsa să se
usuce în mod natural.
Fixare lejeră
N ou

SMOOTH GLOW
	Cremă pentru calmarea
părului rebel
OSiS SMOOTH GLOW
calmează şi netezeşte
părul neascultător, pentru
o coafură netedă şi
strălucitoare. Protejează
părul împotriva umidităţii şi
nu îl încarcă. Aplicaţi pe
părul umed sau uscat.
Fixare medie

OSiS ESENŢIALE

FORMĂ & TEXTURĂ
	WAX IT Ceară pentru
texturare & separare
Pentru controlul uşor al
texturii şi separare. Nu
îmbăcseşte. Conferă
strălucire naturală fără
a încărca părul. Se
îndepărtează uşor prin
spălare. Mod de utili
zare: emulsionaţi între
palme, apoi modelaţi
părul uscat.
Fixare lejeră

	G.FORCE Gel pentru
modelare & sculptare
Pentru un control puternic
al texturii, definire extremă
şi fixare îndelungată.
Conferă strălucire intensă
şi rezistenţă. Mod de utilizare: pe părul umed sau
uscat. Treceţi degetele prin
păr, modelând
coafura.
Fixare
puternică

4 PLAY
Pastă modelatoare
Pentru controlul mediu al texturii.
Poate fi remodelată oricând.
Conferă strălucire naturală,
pentru o finisare nici mată, nici
foarte lucioasă. Mod de utilizare:
aplicaţii o dată sau de două ori
pe părul uscat. Modelaţi şi
texturaţi coafura. Răsuciţi sau
treceţi degetele prin păr, în orice
direcţie.
Fixare medie

N ou

SPARKLER Spray
pentru luciu intens
Pentru o finisare
strălucitoare imediată.
Ajută la descâlcirea
părului. Îngrijeşte delicat. Nu încarcă. Mod
de utilizare: pulverizaţi
pe părul uscat. Poate
fi de asemenea utilizat
pe părul umed, pentru
descălcirea părului
gros şi aspru.
Fixare lejeră

	ROCK HARD
Clei pentru control extrem
OSiS ROCK HARD crează
stiluri & forme radicale, de
exemplu ţepi. Asigură fixarea
dură şi extrem de rezistentă,
prin consistenţa sa de clei.
Este uşor de modelat şi se
îndepărtează uşor prin spălare.
Fixare extremă

FIXARE

	ELASTIC
Spray fixativ cu fixare elastică
Fixează uşor şi natural, pentru un control
dinamic al coafurii. Nu lipeşte părul.
Conferă protecţie împotriva factorilor
externi şi a radiaţiilor UV. Se îndepărtează
uşor prin pieptănare. Mod de utilizare: pe
părul uscat. Pulverizaţi de la o distanţă
de aproximativ 30 cm de păr.
Fixare lejeră

	FREEZE PUMP SPRAY
Lac fixativ cu fixare puternică,
de durată
Pentru fixare puternică şi control îndelungat al coafurii. Protejează părul de
factorii de mediu externi. Spray cu pulverizare foarte fină. Se usucă rapid pentru
definirea coafurii. Nu lipeşte părul. Mod
de utilizare: pe părul uscat. Pulverizaţi de
la o distanţă de aproximativ 25 cm de
păr.
Fixare medie

	FREEZE HAIRSPRAY
Spray fixativ cu fixare puternică,
de durată
Asigură controlul şi fixarea puternică şi
de durată a coafurii. Protejează părul de
factorii de mediu externi şi radiaţiile ultraviolete. Se usucă rapid pentru o fixare
puternică imediată. Nu lipeşte părul. Mod
de utilizare: pe părul uscat. Pulverizaţi de
la o distanţă de aproximativ 30 cm de
păr.
Fixare medie

	SESSION HAIRSPRAY
Spray fixativ cu fixare extremă,
de foarte mare durată
Pentru o rezistenţă foarte îndelungată a
coafurii. Fixare extrem de puternică. Se
usucă foarte rapid şi este destinată stilurilor creative. Nu lipeşte părul. Mod de
utilizare: Pulverizaţi de la o distanţă de
aproximativ 30 cm de păr.
Fixare puternică

