MAGAZÍN

TIPY PRO KRÁSU
PERFEKTNĚ HLADKÉ VLASY

NEBO NADÝCHANÉ VLNY?
VYBERTE SI S NÁMI ÚČES, KTERÝ
SE K VÁM NEJLÉPE HODÍ PODLE
VAŠEHO ZNAMENÍ HOROSKOPU.

MÁTE CHUŤ ZMĚNIT VZHLED,

ALE NEVÍTE, JAKÝ SI VYBRAT?

OBJEVTE NEJLEPŠÍ MIX,
PRO VAŠI KRÁSU:

SPOLEHNĚTE SE NA
PRECIZNĚ VYTVOŘENÝ
HOROSKOP!

ON TENDENCY IDE
AGINATION INVEN
ON DEVELOPMENT

SPOLEČNĚ ZJISTÍME,
CO NA TO ŘÍKAJÍ HVĚZDY...
Hvězdy nikdy neklamou, a to ani v otázkách vzhledu. Platí-li tedy, že ke každému znamení horoskopu patří jisté povahové
vlastnosti, bude zároveň také platit, že se ke každé povaze hodí i konkrétní styl. Vytvořit ho bude pro Vás, díky úžasné směsi
Perfektního Stylu, úplně snadné. Upravíte s nimi účes jakékoliv délky a dosáhnete s nimi překvapivých výsledků: od nápadu
přes úpravu účesu, až po dokončení. Při každém kroku budou vlasy chráněny proti poškození.

BERAN
21 BŘEZEN / 19 DUBEN

Vaše vzpurná povaha Vás nutí stále
riskovat a to jak v životě, tak i v
otázkách vzhledu. Vaše osobnost
obrátí vzhůru nohama vše, čeho se
jen dotkne a Vaše vlasy jsou toho
důkazem.
Jste
jedním
z
nejpůvabnějších znamení horoskopu,
ale pozor, abyste to nepřehnala!
Klíčem k rovnováze je styling s
elastickými, jemnými a poletavými
kučerami.

INSTA-CURLS
+ BLING

CURL

Pro jemné a trendy vlny naneste
na umyté a ručníkem vysušené
vlasy INSTA-CURLS a nechte vlasy
uschnout přirozeně nebo vysušte
difuzérem.
Při finální definici účesu naneste na
suché vlasy BLING, který jim dodá jas
a jemnost.

BÝK

20 DUBEN / 20 KVĚTEN
Jste tvrdohlavá, nemáte ráda
kompromisy a vyznačujete se
vytříbeným vkusem. Milujete krásu
a luxus. Přitahuje Vás vše, co
souvisí s módou a umíte se
obléknout do jakéhokoliv stylu.
K
vašemu
vyrovnanému
temperamentu a neustálé touze
po stabilitě se perfektně hodí
geometrické updo, které zvýrazní
Vaši eleganci a praktičnost.

SCULPTING
+ CRYSTAL

UPDO

Extrémně zafixujte Váš účes pomocí
laku SCULPTING a definujte Váš
vzhled voskem CRYSTAL s nečekaně
lesklým efektem.

BLÍŽENCI
21 KVĚTNA / 20 ČERVNA

Jste eklektická, jste chameleon,
máte rozporuplnou povahu, a
proto měníte vzhled spolu s
náladou. Díky vaší kreativní nátuře
vyjadřujete, jak se cítíte i beze slov,
a to i pomocí stylingu.
Měníte názor každých 5 minut? Ke
zvýraznění Vašeho šarmu a
smyslnosti vsaďte na vlnité vlasy s
pěšinkou uprostřed a jemnými
vlnami.

TRI ACTION
+ FIXER

WAVE

Vlasy připravte a chraňte před
teplem žehličky pomocí vlasového
séra TRI ACTION a definujte tvar
účesu lakem FIXER. Vytvoříte tak
účes vlnitý a extrémně cool.

RAK

21 ČERVNA / 22 ČERVENEC
Jste konkrétní a pragmatická, máte
vždy jasno o tom, co je třeba a
snažíte se skrývat Vaši jemnější a
romantickou stránku osobnosti.
Spíše, než dočasným trendům,
dáváte přednost jistotám, pohodlí
a praktičnosti, čistým liniím a
schematičností. Nemůžete se
splést: nic se k Vám nehodí lépe,
než ikonický long bob zvýrazněný
hladkým stylingem.

DAZZLING
+ BLING

LONG BOB

Zvýrazněte ofinu a asymetrický střih
pomocí krému DAZZLING.
Po usušení aplikujte lesk BLING proti
krepatění a pro extrémní lesk.

LEV

23 ČERVENCE / 23 SRPNA
Jste odhodlaná a odvážná, milujete
být středem pozornosti jako pravá
královna zvířat. Vaše vlasy jsou
silnou a divokou hřívou, perfektním
orámováním ohně, který žhne
uvnitř Vás. Jako sebevědomou
bojovnici je těžké Vás přehlédnout
v davu. Ukažte svou sílu objemným,
smyslným a excentrickým účesem.

HYPER +
PUSH UP

EXTRÉMNÍ
OBJEM

Pokud milujete přehnaný objem,
naneste před fénováním, na kořínky
umytých a ručníkem vysušených vlasů,
sprej HYPER.
Na suché vlasy pak rozprašte objemový
pudr PUSH UP, který modeluje kořínky
a dodává strukturu a objem.

PANNA
24 SRPNA / 22 ZÁŘÍ

Ohromujete stylem a elegancí.
Vaše přesnost je synonymem pro
analytickou inteligenci a čistotu.
Máte silný smysl pro spravedlnost
a jste velmi kritická ke světu kolem
Vás. Dělá Vám dobře přísnost a k
Vaší neustálé touze po pořádku se
perfektně hodí kultovní účes:
hvězdný, rafinovaný a upravený
mokrý vzhled.

PRIMER
+ CRYSTAL

WET STYLE

Chcete vytvořit účes hodný červeného
koberce? Na ručníkem vysušené vlasy,
pročesané řídkým hřebenem, naneste
modelační fluid PRIMER a nechte je
přirozeně uschnout.
Pro zvýraznění lesklého mokrého
efektu použijte vosk CRYSTAL.

VÁHY
23 ZÁŘÍ / 22 ŘÍJEN

S jednoduchostí a esenciálně se
vždy snažíte vyvážit myšlenky a
emoce. Jste vyspělá, ráda chráníte
ostatní, jste přátelská a obětavá.
Jste čistá a upřímná a je to cítit i z
Vašeho vzhledu: nepotřebujete
třpytky a okázalost, ale symetrii a
vyrovnané proporce. Nic se k Vám
nehodí tak dobře, jako hladký účes
s pěšinkou uprostřed.

DAZZLING
+ FIXER

STRAIGHT

Pro jasně definovaný a učesaný vzhled
naneste na umyté a ručníkem vysušené
vlasy a konečky krém DAZZLING. Poté
pokračujte s vysoušením.
Suché a učesané vlasy zafixujte lakem
FIXER proti krepatění a ochraně proti
vlhkosti.

ŠTÍR

23 ŘÍJEN 23 / 21 LISTOPAD
Jste silná a intuitivní, tajemná a
temná. Vašemu pronikavému a
předvídavému
pohledu
nic
neunikne. Dokážete milovat bez
hranic, ale Vaši blízcí vědí, že Vaše
žihadlo je smrtelně jedovaté. I
přesto, že nerada předvádíte, máte
sebevědomí a síly osobnosti na
rozdávání. Ráda si pohráváte s
okouzlujícím, pro Vás perfektním,
rebelským účesem. Nebojíte se
pokušení!

HYDROGLOSS
+ MOLDING

STRONG REBEL
K vytvoření pevného účesu použijte
gel HYDROGLOSS, vlasy usušte a
vytvarujte do požadovaného tvaru.
Na usušené vlasy naneste pastu
MOLDING a definujte Váš silný styl
pomocí matového efektu.

STRELEC
22 LISTOPAD / 21 PROSINEC

Jste zvídavá, otevřená, stále
hledáte nové zážitky. Máte ráda
dobrodružství a ráda poznáváte
různé lidi a kultury. Váš styl je lehký
a bezstarostný a musí se
přizpůsobit Vaší nezkrotitelné
energii. Pro maximální zvýraznění
Vaší ženskosti v každé příležitosti
zvolte úžasný styling comfy-chic:
cop.

BEACHY HAIR
+ DEFINER

BRAID

Jednoduchý a rychlý cop pro každý
den! Rozprašte na vlasy a jejich
konečky sprejem BEACHY HAIR a
upleťte cop.
Vlasy nechte přirozeně uschnout a
účes zafixujte pomocí mechanického
laku DEFINER.

KOZOROH
22 PROSINCE / 19 LEDEN

Slova, která Vás vystihují jsou:
odhodlání, sebeovládání, ambice.
Jste přísná a loajální, Vaše solidnost
je zárukou. Dáváte přednost
chlapeckému vzhledu, pomrkáváte
po střídmosti pánského stylu s
trochou strohosti, která Vám
dodává smyslnost. Váš účes? Vlasy
stažené do gumičky ve stylu bon
ton šik s nádechem elegance a
disciplíny.

EXPRESS
+ BLING

PŮVABNÝ COP

Dodejte vlasům strukturu a česejte je s
pomocí suchého šamponu EXPRESS.
Vytvořte Váš půvabný cop a dodejte
mu lesk pomocí lesku BLING, který
také zabrání elektrostatickému efektu.

VODNÁR
20 LEDNA / 19 ÚNORA

Nejste
vázaná
konvencemi
žádného druhu, jste anarchická a
kreativní. Šíříte svou moudrost a
bojujete za to, aby Vaše přítomnost
a činy zlepšily svět. Máte živou
fantazii a používáte ji pro
kontrastní účesy a kombinace
barev. Vždy dokážete zaujmout a
perfektně Vám sluší uličnický a
všestranný pixie cut.

UNFINISHED
+ SCULPTING

PIXIE CUT

Pomocí tvarujícího krému
UNFINISHED získá Váš pixie cut na
elasticitě a vlasy s ním vytvarujete do
definovaného účesu.
Zafixujte Váš účes pomocí laku
SCULPTING, super silného laku s
extrémní fixací.

RYBY

20 ÚNORA / 20 BŘEZNA
Ryba je synonymem pro romantiku,
magii, něhu a ženskost. Máte
spolehlivé a poctivé úmysly, v lásce
jste proměnlivým snílkem. Řídíte se
emocemi a pocity, jste zosobněním
čisté nepragmatičnosti. Pro Vás se
perfektně hodí dlouhé vlasy.
Vyberte si účes éterické bohyně,
která orámuje tvář smyslnými
vlnami.

VOLOOK
+ FIXER

ROMANTIC
WAVE

Na umyté a ručníkem usušené vlasy
naneste tužící pěnu VOLOOK, která
jim dodá strukturu a vlnitý efekt, a
pokračujte ve vysoušení.
Vlny dodefinujte pomocí středně
tužícího ochranného laku FIXER.

MPULSE CREATIO
HAPE VIRTUE IMA
TRANSFORMATIO
LBSPOR/CZ00
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