PRZEWODNIK

Odkryj nową szatę
graficzną linii AND

W nowej sesji zdjęciowej staraliśmy się przekazać
ideę pewnej siebie kobiety, która jest elegancka,
w pełni aktualna i nowoczesna.
M. Galzignato, artysta, Dyrektor zespołu The Italian Touch

Co nowego
Nowe kolory i linia AND nie tylko podkreślają prostotę linii,
ale pełnią również funkcję graficznych wskazówek
dotyczących zastosowań produktów.

PRzYGOTOwanie Stylizacja

Wykończenie

Użycie wszechstronne

Na suche włosy

Na mokre włosy

23 Soft Cream

14 Body Fluid

15 Liss Spray

24 Curl Gel

06 Shine Spray

25 Heat Spray

34 Vol Spray

33 Tonic Cream

32 Satin Paste

44 Vamp Spray

26 Magic Serum

40 Salty Mist

41 Matte Paste

54 Fix Gel

43 Vol Foam

42 Vol Powder

55 Fix Spray

45 Gelwax
63 Hairshaper

PRZYGOTOWANIE

KONSTRUKCJA

DYSCYPLINA

FORMA

UTRWALANIE

baza

konstrukcja

dyscyplina

modelowanie

stabilizacja

wypełnienie

dodanie objętości

rozczesywanie

kształtowanie

remodelowanie

definicja

rzeźbienie

dopracowywanie

AND to linia produktów do stylizacji włosów o wyrafinowanym
i wielkomiejskim charakterze, zapewniająca nadzwyczajne
rezultaty stylizacyjne.
Nieskończone możliwości modelowania włosów

gwarantujące naturalny efekt bez osadów.

Poziom utrwalenia

Poziom nabłyszczenia

Brak
utrwalenia

Super matowe

Miękkie
i lekkie

Matowe

Naturalna
kontrola

Satynowe

Średnie
i elastyczne

Naturalne

Zdefiniowane
i precyzyjne

Błyszczące

Sztywne
i wyrzeźbione

Bardzo
błyszczące

Ekstremalne
utrwalenie

Ultrabłysk

Kod numeryczny na opakowaniu
oznacza poziom utrwalenia
i nabłyszczenia.

&

Produkty nakładane na włosy jeden po drugim.

+

Produkty, które należy zmieszać przed nałożeniem.

Forma

Loki

Proste

Fale

Tekstura

Mat

Połysk

Wykończenie

delikatne

mocne

NEW YORK

Forma: fale
Tekstura: mat
Wykończenie: delikatne

PRZYGOTOWANIE

KONSTRUKCJA

UTRWALENIE

23 Soft Cream

34 Vol Spray

44 Vamp Spray

Miękki krem zapewniający

Podkład do kreatywnej stylizacji.

Szybkoschnący i mocno

naturalny wygląd i kontrolę.
Eliminuje z włosów efekt
elektryzowania się.

&

utrwalający lakier do włosów.

BERLIN

Forma: loki
Tekstura: połysk
Wykończenie: delikatne

PRZYGOTOWANIE

KONSTRUKCJA

FORMA

UTRWALENIE

UTRWALENIE

23 Soft Cream

14 Body Fluid

42 Vol Powder

55 Fix Spray

06 Shine Spray

Miękki krem

Fluid nadający

Proszek

Żel w sprayu

Lekki spray nadający

zapewniający

objętość,

zwiększający

zapewniający

natychmiastowy

naturalny wygląd

charakteryzujący się objętość,

precyzyjną definicję

blask.

i kontrolę. Eliminuje

miękką, jedwabistą

zapewniający

z włosów efekt

konsystencją.

matowy efekt.

i mocne utrwalenie.

elektryzowania się.

&

&

MIAMI

Forma: fale
Tekstura: mat
Wykończenie: delikatne

PRZYGOTOWANIE

KONSTRUKCJA

FORMA

FORMA

23 Soft Cream

40 Salty Mist

24 Curl Gel

41 Matte Paste

Miękki krem

Spray z solą morską

Żel do stylizacji

Pasta modelująca,

zapewniający

nadający włosom

pozwalający na

która matuje włosy

naturalny wygląd

teksturę, zapewniający

pełną kontrolę

i zapewnia mocne

i kontrolę. Eliminuje

ich długotrwałe

włosów oraz

utrwalenie.

z włosów efekt

uniesienie i zmatowienie.

tworzenie
plastycznych form.

elektryzowania się.

Nadaje elastyczną
objętość.

&

+

LOS ANGELES

Forma: proste
Tekstura: połysk
Wykończenie: delikatne

PRZYGOTOWANIE

DYSCYPLINA

PRZYGOTOWANIE

UTRWALENIE

26 Magic Serum

15 Liss Spray

25 Heat Spray

06 Shine Spray

Serum wygładzające

Lekki, miękki,

Spray aktywowany

Lekki spray nadający

włosy i zapewniające

jedwabisty spray

ciepłem, nadający

natychmiastowy

nad nimi kontrolę.

nadający gładkość.

włosom jedwabistość

blask.

i miękkość.

PARIS

Forma: fale
Tekstura: połysk
Wykończenie: delikatne

PRZYGOTOWANIE

KONSTRUKCJA

UTRWALENIE

26 Magic Serum

43 Vol Foam

44 Vamp Spray

Serum wygładzające włosy

Pianka modelująca, która

Szybkoschnący i mocno

i zapewniające nad nimi kontrolę.

zapewnia objętość i gęstość.

utrwalający lakier do włosów.

&

BARCELONA

Forma: fale
Tekstura: mat
Wykończenie: delikatne

PRZYGOTOWANIE

KONSTRUKCJA

UTRWALENIE

23 Soft Cream

40 Salty Mist

44 Vamp Spray

Miękki krem zapewniający

Spray z solą morską nadający

Szybkoschnący i mocno

naturalny wygląd i kontrolę.

włosom teksturę, zapewniający

utrwalający lakier do włosów.

Eliminuje z włosów efekt

długotrwałe uniesienie włosów

elektryzowania się.

i zmatowienie.

&

LONDON

Forma: proste
Tekstura: połysk
Wykończenie: mocne

FORMA

FORMA

UTRWALENIE

63 Hairshaper

45 Gelwax

06 Shine Spray

Mocny, długotrwale

Żel z woskiem nadający włosom

Lekki spray nadający

utrwalający żel do włosów.

formę oraz wyjątkowy połysk.

natychmiastowy blask.

&

MEMPHIS

Forma: proste
Tekstura: mat
Wykończenie: mocne

KONSTRUKCJA

FORMA

UTRWALENIE

14 Body Fluid

41 Matte Paste

54 Fix Gel

Fluid nadający objętość,

Pasta matująca, która nadaje

Żel mocno utrwalający,

charakteryzujący się miękką,

włosom matowe wykończenie

gwarantujący doskonałą definicję

jedwabistą konsystencją.

i mocne utrwalenie.

i połysk.

+

MILAN

Forma: fale
Tekstura: mat
Wykończenie: delikatne

KONSTRUKCJA

KONSTRUKCJA

FORMA

PRZYGOTOWANIE

40 Salty Mist

43 Vol Foam

32 Satin Paste

26 Magic Serum

Spray z solą morską

Pianka modelująca,

Kompaktowa,

Serum wygładzające

nadający włosom

zapewnia objętość

miękka w dotyku

włosy i zapewniające

teksturę, zapewniający

i gęstość.

pasta, która definiuje

nad nimi kontrolę.

i modeluje włosy.

długotrwałe uniesienie
włosów i zmatowienie.

&

+

TOKYO

Forma: fale
Tekstura: mat
Wykończenie: delikatne

PRZYGOTOWANIE

DYSCYPLINA

UTRWALENIE

26 Magic Serum

33 Tonic Cream

44 Vamp Spray

Serum wygładzające włosy

Krem modelujący, który ujędrnia

Szybkoschnący i mocno

i zapewniające nad nimi kontrolę.

włosy i dodaje im objętości.

utrwalający lakier do włosów.

+

AND
Szczegółowy opis produktów ze wskazówkami
dotyczącymi sposobu użycia oraz poradami stylistów.

PRZYGOTOWANIE: Użycie wszechstronne / PRZYGOTOWANIE: baza/wypełnienie

23 Soft Cream
Delikatny krem zapewniający naturalny wygląd i kontrolę, eliminujący
z włosów efekt elektryzowania się. Nałożyć na osuszone ręcznikiem
włosy w celu uzyskania efektu „miękkiej kontroli” lub na suche włosy,
aby delikatnie zdefiniować, zapewnić naturalny wygląd i przejrzyste
linie włosów.
SPOSÓB UŻYCIA . Nałożyć na wilgotne włosy, aby ujednolicić
ich włókna i poprawić skuteczność innych produktów AND, które
będą nakładane w następnej kolejności. Produkt należy zmieszać
z innymi produktami AND w celu uzyskania różnych efektów ułożenia
włosów dostosowanych do wielu potrzeb stylizacyjnych. Stosować
samodzielnie, aby nadać ostateczny kształt wykonywanej stylizacji.
SŁOWA KLUCZE . Antystatyczny, naturalny efekt,
przed strzyżeniem.
WSKAZÓWKI . Zmieszać z 32 Satin Paste lub 41 Matte Paste,
aby zmienić ich konsystencję lub osłabić efekt.
POJEMNOŚĆ . 100 ml

25 Heat Spray
Ochrona termiczna jest niezbędna, aby zachować zdrowie i piękno
włosów. Ten ultralekki, aktywowany ciepłem spray pomaga
zapobiegać przesuszeniu się włosów i zachowuje zdrowie włosa
podczas stylizacji prostownicą lub lokówką. Włosy pozostają zdrowe,
jedwabiste, zwięzłe i ekstremalnie błyszczące. Gwarantowany
długotrwały efekt i zapobieganie puszeniu się włosów.
SPOSÓB UŻYCIA . Spryskać produktem włosy osuszone
ręcznikiem przed suszeniem suszarką lub suche włosy przed
modelowaniem ich prostownicą lub lokówką. Nałożyć na pasmo
suchych włosów i modelować je prostownicą lub lokówką.
Powtórzyć czynność na kolejnych sekcjach.
SŁOWA KLUCZE . Ochrona przed ciepłem, antystatyczny,
efekt połysku.
WSKAZÓWKI . Najlepsza ochrona podczas modelowania
prostownicą lub lokówką.
POJEMNOŚĆ . 200 ml

26 Magic Serum
Serum wygładzające włosy i zapewniające nad nimi kontrolę.
Rozprowadzić niewielką ilość na wilgotnych włosach, aby stworzyć
lepszą definicję stylizacji, lub na suche włosy, aby zapewnić kontrolę
i jedwabistość. Można mieszać ze wszystkimi produktami AND,
aby stworzyć personalizowane stylizacje.
SPOSÓB UŻYCIA . Rozprowadzić niewielką ilość na
wilgotnych włosach, aby stworzyć definicję stylizacji, lub na suchych
włosach, aby zapewnić kontrolę.
SŁOWA KLUCZE . Połysk, antystatyczny.
WSKAZÓWKI . Zmieszać z 41 Matte Paste, 32 Satin Paste lub
63 Hairshaper, aby zmienić ich konsystencję lub nadać większy połysk.
POJEMNOŚĆ . 50 ml

Stylizacja: Na mokre włosy / KONSTRUKCJA: konstrukcja, dodanie objętości lub tekstury

14 Body Fluid

34 Vol Spray

Fluid nadający objętość, charakteryzujący się miękką i jedwabistą
konsystencją. Idealny do modelowania włosów szczotką przy użyciu
suszarki. Zwiększa gęstość i objętość włosów, nadaje stylizacji zdrowy
wygląd i połysk, sprawiając, że włosy stają się pełne życia.
Chroni włosy przed ciepłem suszarki, ułatwiając ich rozczesywanie
podczas modelowania.

Spray zwiększający objętość, nadający stylizacji gęstość i uniesienie.
Substancje błonotwórcze zawarte w podkładzie wytwarzają elastyczną
i pełną blasku strukturę, przyspieszając suszenie i zapewniając
całkowicie naturalny wygląd. Substancje czynne zwiększają trwałość
stylizacji, zapobiegają puszeniu się włosów oraz niwelują ich
elektryzowanie się.

SPOSÓB UŻYCIA . Nałożyć produkt na umyte i osuszone
ręcznikiem włosy, rozczesać, aby rozprowadzić produkt od nasady
po końce, a następnie dokładnie wysuszyć.

SPOSÓB UŻYCIA . Spryskać produktem umyte i osuszone
ręcznikiem włosy, przeczesać grzebieniem, aby rozprowadzić produkt
jednolicie od nasady po końce. Modelować w dowolny sposób.

SŁOWA KLUCZE . Gęstość, struktura, definicja.

SŁOWA KLUCZE . Objętość, gęstość, struktura.

WSKAZÓWKI . Podczas wykańczania fryzury zmieszać z 63
Hairshaper, aby uzyskać odpowiednią teksturę włosów i ich miękkość.

WSKAZÓWKI . Można łączyć z 43 Vol Foam.

POJEMNOŚĆ . 150 ml

40 Salty Mist
Spray z solą morską nadający włosom teksturę, zapewniający
ich długotrwałe uniesienie i zmatowienie.
SPOSÓB UŻYCIA . Spryskać produktem osuszone ręcznikiem
włosy. Pozostawić do naturalnego wysuszenia, aby uzyskać efekt
zmierzwionych włosów. Suszyć suszarką, aby dodać objętości.
SŁOWA KLUCZE . Gęstość, struktura, matowa tekstura.
WSKAZÓWKI . Aby uzyskać matowy efekt można także
pozostawić włosy do naturalnego wyschnięcia.
POJEMNOŚĆ . 200 ml

POJEMNOŚĆ . 200 ml

Stylizacja: Na mokre włosy /
DYSCYPLINA: dyscyplina, rozczesywanie, definicja

43 Vol Foam

15 Liss Spray

33 Tonic Cream

Pianka do stylizacji, idealna do tworzenia pełnych blasku i objętości
fryzur. Nadaje włosom objętość, gęstość i uniesienie, ułatwia
modelowanie na szczotkę, nie sklejając włosów. Forma jest
zdefiniowana, ale włosy nie są sztywne w dotyku.
Pianka idealnie zapobiega puszeniu się włosów i chroni je podczas
suszenia suszarką.

Lekki, miękki, aksamitny spray. Pomaga wygładzić włosy, nadając
im połysk oraz eliminując efekt puszenia się. Włosy zyskują
natychmiastowy blask, miękkość i żywotność, zachowując swoją
naturalną elastyczność. Spray chroni włosy przed ciepłem suszarki
i przed wilgocią.

SPOSÓB UŻYCIA . Dobrze wstrząsnąć przed użyciem,
następnie odwrócić do góry nogami i wycisnąć na dłoń jedną lub
dwie porcje wielkości orzecha włoskiego na dłoń. Rozprowadzić
równomiernie na włosach. Modelować na szczotkę, aby uzyskać
objętość i docelowy efekt stylizacji.

ręcznikiem włosy, przeczesać grzebieniem, aby rozprowadzić produkt
jednolicie od nasady po końce. Modelować w dowolny sposób.

SPOSÓB UŻYCIA . Nałożyć produkt na umyte, osuszone
ręcznikiem włosy, dostosowując ilość do długości włosów.
Rozprowadzić równomiernie i rozczesać. Przejść do suszenia
w zależności od oczekiwanego efektu.

SŁOWA KLUCZE . Jedwabistość, aksamitność,
ochrona przed ciepłem.

SŁOWA KLUCZE . Nawilżenie, kontrola,
zapobieganie puszeniu się.

WSKAZÓWKI . W synergii z 34 Vol Spray tworzy efekt gładkich,
lecz pełnych objętości włosów.

WSKAZÓWKI . Zmieszać z 24 Curl Gel, aby uzyskać efekt
miękkich fal.

POJEMNOŚĆ . 200 ml

POJEMNOŚĆ . 150 ml

SŁOWA KLUCZE . Objętość, struktura, gęstość.
WSKAZÓWKI . Idealnie podkreśla strukturę męskich grzywek.
POJEMNOŚĆ . 200 ml

SPOSÓB UŻYCIA . Spryskać produktem umyte i osuszone

Krem wzmacniający, modelujący i budujący objętość. Zapobiega
puszeniu się, definiuje stylizację i nadaje kręconym włosom
żywotność. Nie obciąża włosów, sprawia, że stają się one miękkie,
sprężyste i pełne naturalnego blasku.

Wykończenie: Na suche włosy / FORMA: modelowanie, kształtowanie, rzeźbienie

24 Curl Gel

32 Satin Paste

Żel stylizujący i odżywiający włosy. Nadaje stylizacji naturalną
kontrolę, plastyczne uniesienie i elastyczną objętość. Definiuje loki,
sprawiając, że stają się jednolite, miękkie i sprężyste, zapobiega
puszeniu się włosów.

Pasta do stylizacji o woskowej konsystencji. Średnie, miękkie
utrwalenie i konsystencja łatwa do ponownego modelowania
zapewnia matowy, elastyczny wygląd z miękkim uniesieniem
i kontrolą.

SPOSÓB UŻYCIA . Nałożyć żel na dłonie i wmasować
w wilgotne lub suche włosy od nasady po końce. Wilgotne włosy
suszyć z dyfuzorem, na suchych włosach modelować
w dowolny sposób.

SPOSÓB UŻYCIA . Rozgrzać produkt w dłoniach przed
użyciem, nakładać niewielkie ilości na suche włosy, modelować
w dowolny sposób.

SŁOWA KLUCZE . Definicja, zapobieganie puszeniu się.
WSKAZÓWKI . Wymieszać z 45 Gelwax, aby uzyskać efekt
mokrych włosów.
POJEMNOŚĆ . 150 ml

42 Vol Powder
Puder do włosów zwiększający ich objętość. Bogaty w minerały
matuje oraz trwale unosi włosy. Nie pozostawia osadów.
SPOSÓB UŻYCIA . Mocno wstrząsnąć butelką, aby zwiększyć
objętość proszku i odmierzyć odpowiednią ilość na dłoń. Rozetrzeć
w dłoniach i nałożyć na całe włosy, skupiając się na obszarze u nasady.
Alternatywnie, po wstrząśnięciu butelką, można nałożyć produkt
bezpośrednio u nasady, aby usunąć nadmiar sebum i unieść włosy.
Aby odświeżyć stylizację, masować miejsce aplikacji i modelować
włosy palcami.
SŁOWA KLUCZE . Objętość, ekstremalne uniesienie, matowy efekt.
WSKAZÓWKI . Idealny do stylizacji męskich fryzur, zapobiega
działaniu wilgoci i zapewnia długotrwałe utrwalenie.
POJEMNOŚĆ . 10 g

SŁOWA KLUCZE . Matowy efekt, definicja, plastyczność.
WSKAZÓWKI . Zmieszać z 26 Magic Serum, aby tworzyć
matowy efekt na falowanych włosach.
POJEMNOŚĆ . 100 ml

45 Gelwax
Dzięki Gelwax można nadać formę, blask i elastyczność stylizacjom
swoich marzeń. Stosowany na włosach wilgotnych działa jak żel,
który pozwala stworzyć elastyczne, błyszczące i plastyczne kształty.
Na suchych włosach działa jak wosk, który oddziela, nadaje blask
oraz umożliwia wielokrotne modelowanie.
SPOSÓB UŻYCIA . Rozprowadzić niewielką ilość produktu
jednolicie na wilgotnych włosach, aby uzyskać efekt stylizacji żelem,
który modeluje i rzeźbi. Nakładać na suche włosy, aby uzyskać efekt
wosku rozdzielającego pasma, nadającego blask i tworzącego mocno
zdefiniowane stylizacje.
SŁOWA KLUCZE . Struktura, elastyczność, utrwalenie.
WSKAZÓWKI . Zmieszać z 24 Curl Gel, aby nadać lokom
większą elastyczność i utrwalenie.
POJEMNOŚĆ . 100 ml

41 Matte Paste
Pasta modelująca nadająca matowy efekt oraz mocne, lecz
elastyczne utrwalenie.
SPOSÓB UŻYCIA . Rozgrzać niewielką ilość produktu
w dłoniach, nałożyć na osuszone ręcznikiem włosy i pozwolić im
wyschnąć naturalnie, aby uzyskać efekt zmierzwionych włosów.
Używać na suchych włosach, aby rzeźbić pasma.
SŁOWA KLUCZE . Silne utrwalenie, definicja, efekt matowy.
WSKAZÓWKI . Zmieszać z 06 Shine Spray, aby zredukować
matowość.
POJEMNOŚĆ . 50 ml

63 Hairshaper
Dzięki Hairshaper można tworzyć stylizacje marzeń oparte
na extramocnym i długotrwałym utrwaleniu. Na wilgotnych
włosach zapewnia absolutną kontrolę nad kształtem, blaskiem,
strukturą i objętością. Na suchych włosach daje możliwość
rzeźbienia, modelowania, definiowania, zapewnia również bardzo
mocne utrwalenie.
SPOSÓB UŻYCIA . Rozprowadzić niewielką ilość produktu
jednolicie na wilgotnych włosach, aby nadać objętość i naturalny,
długotrwały efekt. Nakładać na suche włosy, aby definiować linię
fryzury.
SŁOWA KLUCZE . Mocny efekt mokrych włosów,
ekstremalne utrwalenie.
WSKAZÓWKI . Aby uzyskać lepszą teksturę, zmieszać
z 26 Magic Serum.
POJEMNOŚĆ . 100 ml

Wykończenie: Na suche włosy / UTRWALANIE: stabilizacja, remodelowanie, dopracowywanie

06 Shine Spray

44 Vamp Spray

Lekki spray nadający natychmiastowy blask. Pokrywa włos lekką
błoną ochronną, która zabezpiecza przed wilgocią i kontroluje
elektryzowanie się włosów. Wysycha natychmiast, nie pozostawiając
efektu tłustych włosów. Idealny jako skrzące się, perfekcyjne
wykończenie, które nie osłabia mocy utrwalenia innych produktów.
Ekstremalnie lekka konsystencja sprawia, że lakier jest idealny
również do cienkich włosów.

Szybkoschnący spray o mocnym utrwaleniu. Natychmiast utrwala
włosy, zapewniając trwałość modelowania i nadzwyczajny blask.
Szeroki aplikator o idealnych wymiarach zapewnia szybkie
wysychanie włosów, bez wilgotnienia. Ten produkt o niezwykle lekkiej
teksturze wyczesuje się z włosów kilkoma pociągnięciami szczotki
i nie pozostawia osadów. Idealny do natychmiastowego utrwalenia
ruchu włosów lub do zdefiniowania ich ogólnego wyglądu.

SPOSÓB UŻYCIA . Aby uzyskać efekt wykończenia
i natychmiastowy blask, spryskać lakierem suche włosy z odległości
30 cm. Można go użyć również do rozczesywania długich, suchych
włosów. Szczególnie nadaje się do naturalnie falowanych lub
kręconych włosów.

SPOSÓB UŻYCIA . Rozpylić na suchych włosach z odległości
ok. 30 cm. Aby podkreślić ruch pasma, nakładać z możliwie
najmniejszej odległości.

SŁOWA KLUCZE . Połysk, miękkość, efekt lustrzany.
WSKAZÓWKI . Użyty naprzemiennie z 40 Salty Mist daje efekt
błyszczący i matowy na jednej fryzurze.
POJEMNOŚĆ . 200 ml

55 Fix Spray
Nabłyszczający żel w sprayu zapewniający ultraprecyzyjną definicję
i supermocne utrwalenie bez osadów. Umożliwia modelowanie,
rzeźbienie i utrwalanie najbardziej kreatywnych kształtów. Nadaje
nadzwyczajny blask.
SPOSÓB UŻYCIA . Nałożyć na suche włosy z odległości
15–20 cm. Dostosować ilość produktu do oczekiwanego utrwalenia.
Aby uzyskać większą objętość, należy nałożyć bezpośrednio u nasady.
Aby podkreślić ruch włosów, nakładać na długościach.
SŁOWA KLUCZE . Mocne utrwalenie, zwięzłość, połysk.
WSKAZÓWKI . Idealny do długotrwałych stylizacji.
POJEMNOŚĆ . 200 ml

SŁOWA KLUCZE . Utrwalenie, tekstura, plastyczność.
WSKAZÓWKI . Użyty przy wykańczaniu modelowania suszarką,
nadaje efekt mocnego utrwalenia.
POJEMNOŚCI . 100 ml, 300 ml, 500 ml

54 Fix Gel
Żel mocno utrwalający, który modeluje włosy w czyste, precyzyjne
formy o nadzwyczajnej definicji i blasku. Produkt gwarantuje wolną od
osadów i długotrwałą stylizację. Szybko wysycha i poprawia teksturę
włosów.
SPOSÓB UŻYCIA . Aby uzyskać superbłyszczący, mokry efekt,
nałożyć produkt na wilgotne włosy i pozostawić do wyschnięcia. Aby
uzyskać ostrzejszy efekt, nałożyć żel i suszyć włosy suszarką.
SŁOWA KLUCZE . Ekstremalne utrwalenie, połysk.
WSKAZÓWKI . Z użyciem suszarki nadaje idealną strukturę
męskiej grzywce.
POJEMNOŚĆ . 200 ml
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