Base
Popolno oblikovanje se začne že po
umivanju las. Osnovo za čudovit
volumen tako ustvarimo na vlažnih
laseh. Pri finih laseh ali laseh, ki jim
primanjkuje prožnosti, pravilno
oblikovanje zagotavlja polno in
utrjeno pričesko ter ukroti težko
obvladljive lase.

La Biosthetique izdelki linije Base so
predstavljeni v svelikajoči grafitno sivi
embalaži in se nanašajo na z brisačo
osušene lase pred sušenjem s fenom. Z
rokami temeljito ožemite vodo iz las in
jih po potrebi ponovno navlažite.
Namig: Dolgih las nikoli ne drgnite do
suhega, saj so ti zelo občutljivi, ko so
mokri. Pazljivo razvozlajte vlažne lase,
na njih enakomerno nanesite vaš
najljubši izdelek linije base in po želji
oblikujte naprej.

www.labiosthetique.si

Style
Posebne želje zahtevajo posebne
izdelke: za edinstven videz in ustvarjanje
aktualnih modnih trendov, zanimivih
tekstur ali za popolnoma ravne lase.
Primeren tudi za kodraste lase ali
bohemsko razkuštrane sproščene
pričeske. Širok nabor izdelkov omogoča
pravo izbiro izdelka za vas. Dodali smo
izdelke, ki ščitijo lase med oblikovanjem
s toplotnimi napravami, omogočajo
hitro spremembo videza in popoln
nadzor nad končnim izgledom.
La Biosthetique izdelki linije Style se
ponašajo z biserno svetlikajočo
embalažo barve šampanjca in se
uporabljajo tako na vlažnih kot suhih
laseh. Stopnja utrjevanja - od zelo
nežnega za naravni izgled, do zelo
močnega utrjevanja. Nanšanje?
Odvisno od željenega izgleda. Vse je
mogoče: oblikovanje z rokami,
kodralnikom, fenom in krtačo ali
sušenje na zraku.

Finish
Za zaključno oblikovanje in čudovit
izgled: ne glede ali želite sproščeno
in razmršeno pričesko,
glamurozno in luksuzno ali
umirjeno in elegantno pričesko.

La Biosthetique izdelke linije Finish
najdemo v zapeljivi lila embalaži in so
namenjeni nanosu na suhe lase.
Zagotavljajo, da vaša pričeska ohranja
obliko od jutra do večera in izgleda
čudovito tudi po dolgi noči. Delujejo
hitro in lasem brez življenja v trenutku
povrnejo sijaj in odseve ali pričarajo
svež XXL volumen kot bi mignil.

Styling —

v novi preobleki.

Nov in vznemirljiv nabor La Biosthetique
izdelkov za oblikovanje ponuja raznolike, a
natančno opredeljene produkte in poseben
LEGENDA
vonj ter dizajn. Embalaža je elegantna in
Vsak izdelek je označen z
dvema majhnima simboloumirjena. Njene površine so privlačne in
ma. Ti razkrivajo kako izdelek
nanašamo in kako močno je
teksturirane. Čudovite biserno svetlikajoče
utrjevanje.
barve nudijo informacije o kategoriji izdelkov,
S T O P N J A U T R J E VA N J A
hkrati pa elegantne barve olepšajo vašo
Brez utrjevanja
kopalnico.
srednje utrjevanje

močno utrjevanje

zelo močno utrjevaje

NANOS
Na suhe lase

Na suhe ali mokre lase

Na mokre lase
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Base

Namenjeno nanašanju na vlažne
lase po umivanju.

C lass i c G el  150 ml
Močan styling gel. Zagotavlja močno,
a prožno utrjevanje in polno pričesko s
kratkim časom sušenja.

C url C ontrol M ousse  100 ml

F i xateur M ousse  200 ml

G el U ltra S trong  125 ml

Za prožno in strukturirano pričesko.
Utrjuje in krepi kodraste ali valovite lase.

Pena za volumen z negovalnim kompleksom. Vsem pričeskam - od kodrastih do
ravnih - daje prožen volumen in dolgo
obstojnost.

Hitro sušeč gel za oblikovanje
in močno utrjevanje.
Za dolgoobstojno polno pričesko.

P i lv i plax S

200 ml

Negovalna pena brez potisnega plina za
več volumna in močno utrjevanje.
Zelo primerno za kodre.

T ransformer 

150 ml

Styling in balzam v enem.
Za naravni izgled.

S t y l i ng F lu i d  250 ml

T extur i zer 

150 ml

P i lv i plax P

250 ml

Negovalni sprej - losijon za utrjevanje
klasične fen pričeske - za oblikovanje suhih
las ali oblikovanje s kodralnikom.

T herm  – O – F lat 

150 ml

Za prožne lase in optimalno
oblikovanje. Z UV-filtrom.

Push-up fluid za sušenje s fenom za več
teksture in srednje utrjevanje. Popoln za
oblikovanje s prsti in sušenje na zraku.

Termoaktivni fluid za ravnanje las in
zaščito pred vročino za zapeljiv izgled in
obstojnost. Krepi in ščiti lase.

V olume B ooster  200 ml

V olume M ousse  200 ml

V olum i s i ng L ot i on  100 ml

Pena za močno utrjevanje, posebej
primerno za nanašanje ob korenine, za
polno pričesko in dodaten volumen.

Pena za XXL volumen.
Traja do 48 ur.

Utrjuje fine lase in jim daje polnost
brez da bi jih obtežil.

Style
B each E ffect S t y l i ng
S pray 150 ml
Sprej z morsko soljo za več teksture
in svilnato mat strukturirano končno
oblikovanje, kot da bi ravno prišli s plaže.

Širok nabor raznolikih izdelkov se
lahko uporablja tako na vlažnih kot
suhih laseh.

B r i llance C reme  50 ml
Klasična krema za oblikovanje s čebeljim
voskom. Ščiti in intenzivno neguje, z
UV-filtrom.

C onstructor 

100 ml

Pasta za svilnato strukturo, prožno in
močno utrjevanje. Za oblikovanje
enostavnih in sproščenih pričesk.

C url P rotect  & S t y le  150 ml

H eat P rotector  100 ml

M att C lay

Termoaktivni sprej za zaščito pred
toploto med oblikovanjem
s kodralnikom.

Sprej za zaščito pred vročino brez
potisnega plina. Popolna zaščita las med
oblikovanjem z napravami za toplotno
obdelovanje.

Pasta za oblikovanje in strukturiranje
za mat videz. Lasje so strukturirani
in močno utrjeni.

M old i ng C ream  75 ml

S t y le P omade  75 ml

V olume P o w der  14 g

Negovalna krema za oblikovanje. Za
utrjeno pričesko in bolj polne lase

Pomada za sijaj, oblikovanje in
definiranje. Lasem daje sijaj in prožno
teksturo.

Inovativen visoko-tehnološki puder,
ki lase naredi polne in jim daje
več teksture. Brez zlepljanja
in obtežitve las.

75 ml

C ream C lay

75 ml

Krema za končno oblikovanje
las in srednje utrjevanje.
Za svilnato mat izgled.

M odulator 

75 ml

Pasta za oblikovanje in strukturiranje
za mat videz. Za več teksture in
svilnato mat učinek.

Finish
Fanelac S

250 ml

Sprej za lase za močno utrjevanje, sijaj in
polno pričesko. Močno utrjevanje brez
izsuševanja.

G loss i ng S pray

150 ml

Mikro sprej s potisnim plinom za svilnat,
čudovit sijaj, brez obtežitve las.
Z dolgotrajnim učinkom!

Za končno oblikovanje.
Za utrjevanje ali posebne
poudarke. Izključno za
nanos na suhe lase.

F ormule L a q ue  300 ml

F ormule L a q ue F i ne  300 ml

F ormule L a q ue U ltra S trong

Sprej za lase s potisnim plinom
pričesko fiksira ter jo utrdi ter ji daje
prožnost in volumen.

Sprej za fine lase s potisnim plinom za
polno pričesko in volumen brez da bi lase
obtežil. Oblikovan posebej za fine lase.

300 ml
Sprej za lase s potisnim plinom
pričesko fiksira. Za zelo močno
in dolgo obstojno utrjevanje
ter volumen.

M old i ng S pray

300 ml

Sprej za oblikovanje s podaljšanim
časom oblikovanja. Za oblikovanje
in preoblikovanje pričeske.

P o w der S pray

200 ml

Puder s potisnim plinom in mat
učinkom za svež videz, več teksture
in volumen - za oblikovanje in
preoblikovanje pričeske.

S h i ne O n  50 ml
Sprej brez olja in potisnega plina za sijaj z
UV-filtrom, za svetlikajoč sijaj in
dolgotrajnim učinkom.

S pray A rt i st i q ue  250 ml
Sprej za lase z zelo kratkim časom sušenja in
zelo močno utrjevanje nenavadnih pričesk.
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