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

