NOVICE IN DOGODKI
MATRIX SOLUTIONIST
Actrol šampon proti prhljaju vsebuje Pyrithione cink, ki nežno
čisti lase in neguje lasišče ter tako kontrolira simptome prhljaja.
Varen je za barvane lase. pH: Kislo.
Actrol šampon proti prhljaju vsebuje aktivne sestavine, ki
kontrolirajo prhljaj. Prhljaj povzroča prekomerno širjenje kvasovk,
ki normalno obstajajo na lasišču in ustvarjajo ravnotežje. Pyrithione
cink je sestavina, ki uspešno kontrolira količino kvasovk na kožnih
celicah in jih vrača v normalo. Stranki po
storitvi barvanja las, še posebej če ima
zraven prhljaja tudi občutljivo lasišče,
lase operite z Actrol šamponom
proti prhljaju.
Color Sure Post-Color Perfecting
treatment nežno čisti in neguje lase
po procesu barvanja. Patentirana neabrazivna formula pomaga odstraniti
nečistoče barve in hkrati razkošno neguje
lase za odlične rezultate barve. Formula
vsebuje vitamin B5 in ceramide, ki dajejo
lasem moč in popravljajo kutikulo. Daje
nežnost in gladkost za izjemen lesk
in živo barvo. pH: Kislo. Takoj, ko ste
temeljito oprali barvo z las nanesite v
radodarni količini Colorsure.

SALON INTERNATIONAL – LONDON 2009
Med 17. in 19. oktobrom se bo letos v Londonu odvijal že 36. Salon
International. Eden največjih in najeminentnejših frizerskih strokovnih
dogodkov na svetu. Tridnevna prireditev se zadnjih nekaj let, po selitvi iz
Wembleya, sedaj odvija na modernem sejmišču ExCel London.
Za letos so organizatorji zopet pripravili zelo privlačen in atraktiven
program, ki ponuja bogato sejemsko ponudbo, frizerske šove z
največjimi zvezdami, specialne seminarje in pa tako imenovane
Business Extra - poslovne seminarje. Med nastopajočimi se bodo na
SALON LIVE odrih predstavile ekipe: TONI&GUY, SASSOON akademija,
PATRICK CAMERON, TIM HARTLEY in TIGI. Specialne seminarje pa bo
letos izvajala samo ekipa MAHOGANY. V programu Business Extra pa
bodo svoje znanje in izkušnje podajali Jon MacLeod, Sean Hanna,
Nergish Wadai-Austin in Julie Eldrett.
Organizatorji tudi za letos obljubljajo vrhunske predstave in se že v
naprej veselijo številnega obiska.
Od pomembnejših informacij lahko omenimo še cene vstopnic.
Enodnevna vstopnica za sejmišče znaša na dan prireditve 29 GBP,
3-dnevna vstopnica pa 59 GBP. Vstopnice za SALON LIVE so po 90 GBP,
za specialni seminar po 85 GBP in za Business Extra seminar po 60 GBP.

KREMA ZA BARVANJE LISAP LK ANTI-AGE
V Lisapovih raziskovalnih in razvojnih laboratorijih so odkrili ekskluzivno
sestavino, namenjeno barvanju las in reševanju težav, ki jih povzroča
staranje: LK ANTI-AGE in PHYTO-ENHANCER.
Zahvaljujoč aktivni zeliščni sestavini PHYTO-ENHANCER, mikromolekule
barve v LK ANTI-AGE kremi, za razliko od ostalih barv, ki se oprimejo
lasu neenakomerno, garantira dolgo obstojnost barve ne glede na
leta. PHYTO-ENHANCER omogoča odlično prodiranje barve, tudi v
problematične lase in jamči odlično oprijemanje na zunanje plasti las,
bolje vlaži ter poživi sijaj barve na laseh katerekoli starosti.
Na voljo v šestih čudovitih naravnih niansah: INDIJSKI ČAJ, KAKAV,
CURRY, MUŠKATNI OREŠČEK, CIMET, SEZAM.
Sedaj se je družina krem za barvanje LK Creamcolor povečala na
skupno 117 prečudovitih nians!
LK Creamcolor = vrhunska kvaliteta po izjemno nizki ceni
AUDAX trgovina in storitve
Monika Vozelj s.p.
Srednik 19, 8297 Šentjanž
Tel.: 07/818-40-77
e-pošta: info@lisap.si
http://www.lisap.si
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