NOVICE IN DOGODKI
Fudge predstavlja Matte Hed

Paul Mitchell predstavlja Pro Tools

MATTE HED pasta za lase, ki daje lasem mat videz, lase
neguje in daje lasu moč za kakršnokoli obstojnost si želimo!
Z vsakodnevnim nanosom, brez otežitve las, pričesko le še
izboljšate!
Matte hed je izdelek, ki je bil v Angliji po mnenju bralcev
revije COSMOPOLITAN izbran za najbolši produkt leta 2009!

Ko zapuščate frizerski salon je čudovit izgled vaših las tisti,
ki pusti vtis. Pripravite se, da boste presenetili vse, z manjšo
pomočjo seveda. Paul Mitchell Pro Tools je nova vroča linija
profesionalnih aparatov, ki so na voljo le v frizerskih salonih.
Ion Express Style 1.0
2,5 cm širok keramičen gladilec las ima na gladilnih
ploščah vgrajene silikonske trakove, ki olajšajo drsenje in
zagotavljajo boljši nadzor. Express Ion Complex zagotavlja
hitro glajenje od znotraj navzven, lase pa pusti negovane
in navlažene. Z enim samim orodjem lahko ustvarite več
slogov: gladek videz, kodre ali valove.
Express Ion Smooth 1.25
3,2 cm širok keramičen gladilec zagotavlja zelo hitro
glajenje od znotraj navzven, lasje ostanejo negovani in
navlaženi, kutikola pa zaprta. Trdni keramični grelci
zagotavljajo enakomerno segrevanje plošč. Močno
naelektreni negativni ioni izničijo električno
napetost v laseh.
Express Ion Dry v.1
1500W sušilec za lase. Express Ion Complex n e ž n o
in hitro posuši lase od znotraj navzven, lase pa pusti negovane
in navlažene. Zgladi in zapre kutikolo, medtem ko nežen
pretok zraka preprečuje vozlanje las in poškodbe. Nizka
emisija ozona pa naredi aparat okolju prijazen.

Senscience predstavlja edinstveno
zaščito las
Sensciencov True Hue serum za zaščito barve
je shranjen v majhnih kapsulah. Njegove glavne
sestavine so proteini svile in vitamina A & E. To je
edinstvena nega, ki poleg tega, da zapečati barvo
in prepreči njeno bledenje, tudi ščiti in obnavlja
notranjo strukturo las. V lase veže antioksidante
ter nujno potrebno vlago in tako zmanjša bledenje
barve. Barvani lasje kar zasijejo, so svileno mehki, obnovljeni
in zaščiteni pred zunanjimi vplivi, predvsem pred UV žarki.
Priporočamo ga za barvane lase, lahko pa ga kot zaščito pred
UV žarki uporabljamo tudi na nebarvanih laseh.

Artego - Dream Repair
Sušilci za lase, gladilci za lase, barvanje las in tudi »nedolžne«
krtače za oblikovanje lahko poškodujejo lase. Vsi pripomočki,
ki nam pomagajo, da naši lasje v določenem trenutku
izgledajo lepi, nam hkrati dolgoročno poškodujejo lase. Zato
so pri Artegu razvili novo linijo – Easy Care Dream Repair.
Linija je polna sestavin naravnega izvora, ki okrog lasu
ustvarijo zaščitno plast, ki pomaga zgostiti lase in hkrati
zapečati razcepljene konice. Bio-Adhesive protein in
keratin ojačata lase. Tekoči glicerin, ki ga pridobimo
iz naravnih aminokislin je dokazano učinkovit pri
zagotavljanju moči in leska.
Linijo Dream Repair sestavljata šampon in maska za
lase. Šampon z las odstrani nečistočo in
ostanke težkih mineralov. Lasem zagotavlja
vlago, moč, zaščito in lesk. Maska narejena
na osnovi avokada in jojobe nahrani lase,
jih obnovi in jim zagotovi svilnat lesk.

Shiseido Men Skin Empowering Cream
Shiseido Men krema proti gubam za učvrščevanje kože.
Vir Energije za vašo kožo. Za moške, ki si želijo več.
Po letih raziskav na področju delovanja moške kože ter z
napredno tehnologijo Shiseido je nastala nova prestižna krema
za moške Skin Empowering Cream.
Z učinkovitim delovanjem »anti – age » napolni kožo z energijo,
jo osvobodi videza utrujenosti in staranja ter ji podari zdrav,
sijoč videz…. Ponos linije MEN.
Ciljna publika: Moški v 30ih-40ih, ki jih zanima
visoka kakovost, edinstveni izdelek, ki izpolnjuje
njihove specifične standarde po vrhunski negi,
ki so trendi, z razvitim občutkom za vrednost.
To so uporabniki vrhunskih linij, moški ki skrbijo
za svojo kožo in spremljajo pojave staranja, gub
in upadlosti kože.

Schwarzkopf Professional - nova BC Sensitive Soothe lasna terapija
Rešitev za občutljivo lasišče in lase je sedaj v vaših rokah…
Moderen slog življenja je lahko resničen izziv; onesnaženje, stres, povečana obtežitev las s kemičnimi postopki in toplotnimi
obdelavami skupno predstavljajo velik učinek na vsakega posameznika. Vse to naredi naše lase suhe, neobvladljive, hkrati pa
vplivajo tudi na naše lasišče. Tako kot naša koža, je tudi lasišče ranljivo ter izpostavljeno vsakodnevnim faktorjem, ki povzročajo
različne iritacije. Ko zaznamo ta problem je potrebno poznati pravo rešitev za izboljšanje stanja. Zato vam ponujamo vrhunsko
in blagodejno rešitev… BONACURE LASNA TERAPIJA iz SCHWARZKOPF PROFESSIONALA ponosno predstavlja novo linijo
SENSITIVE SOOTHE, ki je dermatološko testirana in specialno ustvarjena, da zmanjšuje iritacije do 50 %.
BC Sensitive Soothe vsebuje ultra-nežne, negovalne sestavine, kot so dobro poznane ESENCE ALOE, skupaj z
negovalnim SENSITIVIN-om ter Amino Cell Rebuild tehnologijo, ki omogočajo izredno učinkovito in vseeno nežno
moč delovanja za okrepitev naravne obrambe lasišča ter obnove lasne strukture od znotraj.
Linija zajema: BC SENSITIVE SOOTHE ŠAMPON: za vsakodnevno umivanje vseh tipov las, BC SENSITIVE SOOTHE
MASKO: z globinsko negovalnim delovanjem, BC SENSITIVE SOOTHE BALZAM: bogata, kremna nega las za
vsak dan, BC SENSITIVE SOOTHE SCALP SERUM: pomiri in dodatno neguje lasišče, BC SENSITIVE SOOTHE
STYLING LIQUID: nežen, svilnat sprej, odličen tudi za styling.
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