STYLING

ASSORTIMENT

STYLING

o FIXI
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STYLING
FIXI & CHERASTILLE
CONCEPT VAN DE SERIE
1. Een slimme en compacte serie
Essentiële producten kunnen worden gemengd, of ná
elkaar worden gebruikt.

2. Producten met een sterkte-index
(fixatiekracht) van 0 tot 5:
 NATURAL HOLD:
 MEDIUM HOLD:
 STRONG HOLD:

0-1
2-3
4-5

3. Op 2 manier te lezen schema
Een matrix gebaseerd op twee parameters:
-Sterkte-index/fixatiekracht: natuurlijk, medium, sterk
-Functie: fixatie, vorm/modelleren, finishing.
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FIXATIE

VORM/
MODELLEREN

FINISHING
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FIXI
LUX EXTRA SHINE SPRAY
HOLD: natural
Extreme wax met Panthenol
Vergroot de glans van het haar tijdens het finishing
proces
Droog spray product
Geschikt voor alle haarsoorten
150 ml spray

GAS-FREE ECOLOGICAL HAIRSPRAY
- Hairspray non aerosol HOLD: medium
 Zonder gas
 Blijvende fixatie
 Anti-vocht, maakt het haar niet zwaar, laat geen
resten na
 Professionele formule verrijkt met Panthenol
300 ml spray
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SOFT TOUCH HAIRSPRAY
HOLD: natural
 Haarspray voor een onmiddellijke fixatie, met een
natuurlijk effect
 Beschermt tegen vocht en omgevingsfactoren
 Glanzend en vitaal haar
 Beschermend en versterkend dankzij provitamine B5
 Langer houdbare fixatie
500 ml spray

EXTRA STRONG HAIRSPRAY “cement effect”
HOLD: extra strong
Haarspray met een extra sterke fixatie
Ideaal voor gestructureerde haarstijl, voor
“gebeeldhouwde” looks
Dankzij de Panthenol ziet het haar er glanzend en
levendig uit
Langer houdbare fixatie
400 ml spray
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GEL VERSATILE
HOLD: natural
Op droog haar: stylen en vormen, met een zachte,
natuurlijke look als eindresultaat
Veelzijdige modelleergel
Op vochtig haar: glanzende wet look, of voor
effecten
Met Panthenol: verzorgd glanzend haar.
200 ml tube

EXTRA STRONG GEL “cement effect”
HOLD: strong
 Gel met topprestaties: cement effect
 Lang houdbare fixatie
 Professionele formule met Panthenol
200 ml tube
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FIXI
ACQUA TEXTURIZZANTE SOFT TOUCH SPRAY
Pre-styling modelleerspray
HOLD: medium
Modelleerspray om de vorm van de gewenste
haarstijl vast te leggen en het drogen te
vergemakkelijken
Lichte formule, maakt het haar niet zwaar
Met volume-effect èn een ondersteunend effect
Ideaal voor een vrije en natuurlijke haarstijl
200 ml fles

EXTRA SHINE WAX
HOLD: natural
Glanswax met contrastwerking
Styling zonder fixatie
Ideaal voor zowel lang als kort haar
Vergroot de glans van het haar zonder het zwaar te
maken

50 ml pot
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CHERASTILLE
CHERASTILLE PLUS
Vergroot de glans van het haar
Dankzij lijnzaad herstructureert Cherastille Plus het haar
Maakt het haar gemakkelijk kambaar
Beschermt het haar tijdens het brushen
NIET gebruiken in combinatie met straightener!

60 ml fles
Lijnzaad

CHERASTILLE FRIZZ
Anti-kroes vloeistof met abrikoos
Laat het haar glanzen
Maakt het haar gemakkelijk kambaar
Beschermt het haar tijdens het brushen
NIET gebruiken in combinatie met straightener!
60 ml fles
Abrikoos

