SILHOUETTE

SILHOUETTE

Noile produse de styling din gama Silhouette COLOR BRILLIANCE
sunt destinate părului vopsit – aduc culoarea în prim plan.

Clasic, etern şi elegant

Produsele clasice Silhouette au o formulă pură
de înaltă calitate, ingredienţi activi purificaţi şi
micro-agenţi formatori de film. Rezultatul: fixare de
lungă durată şi în acelaşi timp invizibilă! Formula
desăvârşită asigură acoperirea uniformă şi uşoară,
fără a încărca părul. Păstrează o strălucire
extraordinară şi textura naturală a părului
dumneavoastră.

PUSH UP VOLUME HAIRSPRAY
Produsul nu este disponibil în România

NOU

SPRAY FIXATIV CU FIXARE FOARTE
PUTERNICĂ. ACCENTUEAZĂ CULOAREA
PĂRULUI VOPSIT
Spray nou cu ingredienţi formatori de micro
peliculă uscată. Asigură fixarea foarte puternică
şi în acelaşi timp amplifică bogăţia culorii şi
strălucirea. Conţine filtre UV pentru protecţia
culorii. Fixare foarte puternică şi invizibilă pentru
părul care rămâne mătăsos la atingere şi nu se
lipeşte. Se îndepărtează uşor prin periere.

PUSH UP VOLUME GEL-TO-MOUSSE
Produsul nu este disponibil în România

NOU

SPUMĂ FIXATOARE CU FIXARE FOARTE
PUTERNICĂ. ACCENTUEAZĂ CULOAREA
PĂRULUI VOPSIT
Spumă nouă cu ingredienţi formatori de micro
peliculă, cu complex nutritiv de vitamine ce
conţine uleiuri siliconice uşoare. Conferă volum
coafurii. Perfect în cazul uscătorului pentru păr
sau tehnicilor speciale de coafat. Utilizaţi pe părul
vopsit, uscat cu prosopul.

SILHOUETTE

Este atât de simplu ca ALB şi NEGRU să stilizaţi, fără a face compromisuri.
NEGRUL marchează fixarea foarte puternică, PORTOCALIUL simbolizează
produsele COMPACT.

	SPRAY FIXATIV CU
FIXARE FOARTE
PUTERNICĂ
Spray-ul
original
cu
ingredienţi formatori de
micropeliculă garantează
fixarea foarte puternică
fundamentală şi asigură o
finisare de lungă durată.
Rezistenţă a coafurii, fără
a încărca părul.

	SPRAY NON-AEROSOL
CU FIXARE FOARTE
PUTERNICĂ
Spray non-aerosol, alter
nativă pentru o finisare cu
o fixare foarte puternică.
Asigură distribuţia uniformă,
fără a lipi părul, destinată
coafurilor înalte creative şi
celor modelate pe părul
uscat, cu degetele.

	GEL CU FIXARE
FOARTE PUTERNICĂ
Formulă pură ce are
consistenţa îmbunătăţită,
pentru modelare şi structurare. Asigură fixare foarte
puternică a texturii şi definire, crează stiluri rezistente
timp îndelungat.

	SPUMĂ FIXATOARE
CU FIXARE FOARTE
PUTERNICĂ
Spumă fixatoare cu fixare
foarte puternică ce conţine
ingredienţi formatori de
micropeliculă, pentru volum
maxim. Asigură dinamismul
şi rezistenţa coafurii timp
îndelungat.

SPRAY FIXATIV CU
FIXARE FLEXIBILĂ.
COMPACT
Noua generaţie de spray-uri
pentru păr: 400 ml permit
la fel de multe aplicări ca
un spray normal de 800 ml,
oferindu-vă un recipient
uşor de utilizat şi ocupând
mai puţin loc pe rafturile
din baia dumneavoastră.
Aceeaşi distribuţie a produsului pe păr, ca în cazul
spray-ului normal de 800 ml.
Versiunea în ambalaj de
50 ml, cu un conţinut de
100 ml, se potriveşte perfect
în geanta dumneavoastră!

SILHOUETTE

ALBUL simbolizează FIXAREA FLEXIBILĂ FIXARE FLEXIBILĂ.

	SPUMĂ FIXATOARE CU
FIXARE FLEXIBILĂ
Spumă fixatoare cu fixare
flexibilă ce conţine ingre
dienţi formatori de micro
peliculă pentru volum flexibil şi corp, ce asigură o
dinamică naturală. Special
pentru uscarea părului cu
uscătorul pentru păr şi
tehnici speciale de coafat.

	LOŢIUNE PENTRU
VOLUM ŞI ÎNGRIJIRE
CU FIXARE FLEXIBILĂ
Loţiune-spray pentru volum
flexibil şi de lungă durată,
asigură coafurii volum şi
dinamism. Pentru crearea
unui volum fundamental şi
rezistenţă a coafurii.

	CEARĂ CU FIXARE
FLEXIBILĂ
Formulă de ceară cu o
consistenţă uşoară pentru
coafuri creative realizate cu
degetele. Asigură controlul
texturii şi definiţiei şi o
distribuţie uşoară, nonuleioasă.

	CREMĂ PENTRU
LUCIU CU FIXARE
FLEXIBILĂ
Cremă pentru coafare ce
conferă un frumos luciu
natural. Netezeşte chiar şi
părul uscat şi stresat,
controlează părul rebel, are
o consistenţă uşoară, nonuleioasă.

	SPRAY FIXATIV CU
FIXARE FLEXIBILĂ
Spray cu ingredienţi formatori de micropeliculă pentru
coafuri cu fixare flexibilă,
ce păstrează părul catifelat,
cu un aspect natural şi o
strălucire uimitoare.

