Special Effects
Styling:
Invisible mist regular form nr 1 uit het assortiment.
Nr: 2 Invisble mist strong hold: Stevige lak voor langdurige fixatie, geeft
elasticiteit zonder het haar zwaar te maken.

Nr: 21 Inspiration regular form: Haarspray zonder gas, Fixeert en
modelleert het haar op een natuurlijke wijze, met medium hold. Is vocht
bestendig, soepel

Nr: 26 Inspiration strong Hold: Haarspray zonder gas, Fixeert, en
modelleert het haar op een natuurlijke wijze met sterke hold. Is vocht
bestendig, soepel

Nr: 9 Urban power: Glansgevende creme/wax, (soort van gelwax) lichte
stevigheid zorgt voor mooie glans op het haar, gebruiken droog of handdoek
droog haar.

Nr: 11 Hold-it: Fixeert zonder plakeffect. (zachtere gel)
Nr: 12 Glue-it: Stevige (structurerende gel) voor een langdurige vaste fixatie,
vezelhoudende gel met het plakeffect, voor vaste kapsels te gebruiken, tevens
kun je deze gel samen met de nr 22 plaster-ized mengen van de special effects
om zo nog een stevigere gel te krijgen.

Nr:19 Wet-it: Wet look gel, voor een wet look op natuurlijke wijze,
vermindert het droog effect van het haar, een medium hold en te gebruiken
voor alle haartypes.

Nr: 13 Nourish-it: Een verzorgende en herstellende gel, vergemakkelijkt het
doorkammen van het haar, De voedende werking is goed bij zwak,beschadigd
en chemisch behandelt en droog haar. Gelijkmatig verdelen over het haar.

Nr: 23 Gloss-it: Volume en glansgevende gel, is vochtinbrengend, niet vet.
Bevat siliconen en olien die het haar een mooie glans geeft. Kan op droog of
nat haar gebruikt worden, tevens heel mooi om voor het fohnen te gebruiken
geeft hele mooie glans aan het gefohnde model.
Nr: 17 Is een extra hold gelspray, te gebruiken om glad effect te krijgen met
een stijltang of om krullen te fixeren met een krultang, ook goed te gebruiken
als watergolf versteviging. Beschermt het haar tegen vocht en uitdrogen van
het haar.
Nr: 18 Is een medium hold gelspray te gebruiken om glad effect te krijgen met
een stijltang of om krullen te fixeren met een krultang

Curls:
Nr: 16 Gel creme om krullen te modelleren en te herstellen, geeft
vitaliteit. Een antistatische product, product in de handen even te
wrijven voor gebruik, het product fixeert door het contact van de
lichaamstemperatuur.

Nr: 14 Mousse wax om de krullen mee af te werken, modelleren
en fixeren, bevat een vochtinbrengende en beschermende hars.

Nr: 15 Straight arrow is een gladmakende creme voor lange tijd op
een natuurlijke wijze, voorkomt dat het haar samenklit, maakt het
haar niet droog. Is opgewassen tegen vochtigheid.

Nr: 5 Frizzaway is een anti kroes serum, voelt vol aan op de handen
maakt het haar zacht en zorgt voor een mooie glans, tevens ook
antistatisch. Kan ook gebruikt worden samen met de curly-q of
straight arrow, te gebuiken voor gebruik van styl of krultang.

Gloss:
Nr: 7 Light en Shine is een glansspray geeft glans aan droog en
behandeld haar het haar zonder het haar zwaar te maken, beschermt
tegen vocht, bevat siliconen.

Nr: 6 Active shine is een antistatische voedende lotion wat volume
en glans geeft, de combinatie voor de vochthoudende bestanddelen
en vloeibare siliconen geeft het volume.

Nr: 20 Urban Glazer is een glansgevende wax die voedend en
vormgevend is, bevat bijenwas die het haar de natuurlijke zachtheid
geeft. Voor kort en lang haar.

Volume:
Nr: 3 Mousse volumizing foam is een stevige volume mousse
Nr: 4 Root support mousse is een mousse voor de aanzet
(haarwortels) een volumegevende en ondersteunende mousse die
goed stevig in volume blijft.

Nr: 24 Thicker is better is een spray die beschadigd haar hersteld
en versterkt. Geeft het haar betere doorkambaarheid, volume en
verhoogd de diameter van het haar.

Sculpting:
Nr: 25 Wild texture is een modellerende vezelrijke creme waarmee
je goed kan crunchen en wilde kapsels kunt maken. Tevens een lichte
verzorging.

Nr: 8 Rubber-ized is een elastisch(stevige) rubber voor het fixeren
van allerlei kapsels Te gebruiken op zowel droog als nat haar.

Nr: 22 Plaster-ized is een modellerende pasta met een sneldrogend
effect. Goed te gebruiken bij extreme looks en goede stevigheid.

Nr: 10 Urban tamer is een glans gevende wax, met lichte volume
en stevigheid

