KATALOGS

FUDGE CLEAN BLONDE VIOLET TONING SHAMPOO
1000ML
FUDGE Professional Clean Blonde Violēts tonējošs šampūns blondiem
toņiem
Šampūns tūlītēji novērš dzelteno toni no blondiem matiem. Ar mitrinošu
guarānu. Padara dabīgi blondus vai krāsotus blondus matus gaišākus, lai
iegūtu tīrāku un baltāku rezultātu. Clean Blonde Shampoo satur violetu
mikro pigmentu, lai tūlītēji novērst nevēlamus rudos un blāvus toņus.
Bagātināts ar FragranceFuse tehnoloģiju, kas piepilda matus ar patīkamu
smaržu 24 stundas. Lietošana: ieklāt mitros matos, iemasēt. Maksimālam
rezultātam atstāt iedarboties 5 minūtes. Pēc tam seko Clean Blonde
kondicionieris, lai nostiprinātu matu mirdzumu. Sargāt no acīm, ādas un
absorbējošiem materiāliem. Ja iespējams, izmantojiet cimdus, jo var
rasties traipi. Netika testēts uz dzīvniekiem. Drošs krāsotiem matiem.
Nesatur parabēnus.
Kods
100104042

FUDGE CLEAN BLONDE VIOLET TONING SHAMPOO
250ML
FUDGE Professional Clean Blonde Violēts tonējošs šampūns blondiem
toņiem
Šampūns tūlītēji novērš dzelteno toni no blondiem matiem. Ar mitrinošu
guarānu. Padara dabīgi blondus vai krāsotus blondus matus gaišākus, lai
iegūtu tīrāku un baltāku rezultātu. Clean Blonde Shampoo satur violetu
mikro pigmentu, lai tūlītēji novērst nevēlamus rudos un blāvus toņus.
Bagātināts ar FragranceFuse tehnoloģiju, kas piepilda matus ar patīkamu
smaržu 24 stundas. Lietošana: ieklāt mitros matos, iemasēt. Maksimālam
rezultātam atstāt iedarboties 5 minūtes. Pēc tam seko Clean Blonde
kondicionieris, lai nostiprinātu matu mirdzumu. Sargāt no acīm, ādas un
absorbējošiem materiāliem. Ja iespējams, izmantojiet cimdus, jo var
rasties traipi. Netika testēts uz dzīvniekiem. Drošs krāsotiem matiem.
Nesatur parabēnus.
Kods
100104033

FUDGE CLEAN BLONDE DAMAGE REWIND VIOLET
TONING SHAMPOO 1000ML
FUDGE Professional Clean Blonde Damage Rewind Violēts tonējošs
šampūns blondiem toņiem. Tulītēji novērš dzeltenos toņus un novērš
bojātu blondu matu izskatu. Nelietot starp krāsošanas vai atjaunošanas
procedūrām! Šīs divkāršas iedarbības šampūns satur unikālu Opti-PLEX
tehnoloģiju, kas dziļi iekļūst matos, lai rekonstruētu saites pēc ķīmiskas
apstrādes, veidošanas un apkārtējas vides kaitīgas ietekmes, kā arī
nogludina matu kutikulu bez noslogojuma. Mati paliek gaišāki, par 90%
stiprāki, gludāki un mīkstāki. Bagātināts ar FragranceFuse tehnoloģiju, kas
piepilda matus ar patīkamu smaržu 24 stundas. Nesatur sulfātus.
Lietošana: ieklāt mitros matos, iemasēt. Maksimālam rezultātam atstāt
iedarboties 5 minūtes. Pēc tam seko Clean Blonde kondicionieris, lai
nostiprinātu matu mirdzumu. Sargāt no acīm, ādas un absorbējošiem
materiāliem. Ja iespējams, izmantojiet cimdus, jo var rasties traipi. Netika
testēts uz dzīvniekiem. Drošs krāsotiem matiem. Nesatur parabēnus.
Kods
100104043

FUDGE CLEAN BLONDE DAMAGE REWIND VIOLET
TONING SHAMPOO 250ML
FUDGE Professional Clean Blonde Damage Rewind Violēts tonējošs
šampūns blondiem toņiem. Tulītēji novērš dzeltenos toņus un novērš
bojātu blondu matu izskatu. Nelietot starp krāsošanas vai atjaunošanas
procedūrām! Šīs divkāršas iedarbības šampūns satur unikālu Opti-PLEX
tehnoloģiju, kas dziļi iekļūst matos, lai rekonstruētu saites pēc ķīmiskas
apstrādes, veidošanas un apkārtējas vides kaitīgas ietekmes, kā arī
nogludina matu kutikulu bez noslogojuma. Mati paliek gaišāki, par 90%
stiprāki, gludāki un mīkstāki. Bagātināts ar FragranceFuse tehnoloģiju, kas
piepilda matus ar patīkamu smaržu 24 stundas. Nesatur sulfātus.
Lietošana: ieklāt mitros matos, iemasēt. Maksimālam rezultātam atstāt
iedarboties 5 minūtes. Pēc tam seko Clean Blonde kondicionieris, lai
nostiprinātu matu mirdzumu. Sargāt no acīm, ādas un absorbējošiem
materiāliem. Ja iespējams, izmantojiet cimdus, jo var rasties traipi. Netika
testēts uz dzīvniekiem. Drošs krāsotiem matiem. Nesatur parabēnus.
Kods
100104034

FUDGE LUMINIZER MOISTURE BOOST SHAMPOO
1000ML
FUDGE Professional Luminizer Mitrinošs šampūns matu mirdzumam.
48h viegla matu mitrināšana, ar micelāro eļļu kompleksu. Šampūns
speciāli izstrādāts ar micelāro eļļu kompleksu, kas maigi attīra, mitrina un
piešķir mirdzumu. Sastāvā esoša Opti-PLEX tehnoloģija stiprina, nogludina
matus, piešķir mirdzumu kā arī aizsargā matu krāsu no izbalēšanas.
Bagātināts ar FragranceFuse tehnoloģiju, kas piepilda matus ar patīkamu
smaržu 24 stundas. Lietošana: ieklāt mitros matos, iemasēt. Pēc tam
izskalot. Sargāt no acīm, ādas un absorbējošiem materiāliem. Netika
testēts uz dzīvniekiem. Nesatur parabēnus.
Kods
100104045

FUDGE LUMINIZER MOISTURE BOOST SHAMPOO
250ML
FUDGE Professional Luminizer Mitrinošs šampūns matu mirdzumam.
48h viegla matu mitrināšana, ar micelāro eļļu kompleksu. Šampūns
speciāli izstrādāts ar micelāro eļļu kompleksu, kas maigi attīra, mitrina un
piešķir mirdzumu. Sastāvā esoša Opti-PLEX tehnoloģija stiprina, nogludina
matus, piešķir mirdzumu kā arī aizsargā matu krāsu no izbalēšanas.
Bagātināts ar FragranceFuse tehnoloģiju, kas piepilda matus ar patīkamu
smaržu 24 stundas. Lietošana: ieklāt mitros matos, iemasēt. Pēc tam
izskalot. Sargāt no acīm, ādas un absorbējošiem materiāliem. Netika
testēts uz dzīvniekiem. Nesatur parabēnus.
Kods
100104036

FUDGE DAMAGE REWIND RECONSTRUCTING
SHAMPOO 1000ML
FUDGE Professional Damage Rewind atjaunojošs šampūns.
Piešķir nogurušiem, bojātiem matiem dzīvību. Unikāla Opti-PLEX
tehnoloģija dziļi iekļūst matos, rekonstruē saites pēc ķīmiskas apstrādes,
veidošanas un apkārtējas vides kaitīgas ietekmes, kā arī nogludina matu
kutikulu bez noslogojuma. Bagātināts ar FragranceFuse tehnoloģiju, kas
piepilda matus ar patīkamu smaržu 24 stundas. Lietošana: ieklāt mitros
matos, iemasēt. Pēc tam izskalot. Sargāt no acīm, ādas un absorbējošiem
materiāliem. Netika testēts uz dzīvniekiem. Nesatur parabēnus.
Kods
100104040

FUDGE DAMAGE REWIND RECONSTRUCTING
SHAMPOO 250ML
FUDGE Professional Damage Rewind atjaunojošs šampūns.
Piešķir nogurušiem, bojātiem matiem dzīvību. Unikāla Opti-PLEX
tehnoloģija dziļi iekļūst matos, rekonstruē saites pēc ķīmiskas apstrādes,
veidošanas un apkārtējas vides kaitīgas ietekmes, kā arī nogludina matu
kutikulu bez noslogojuma. Bagātināts ar FragranceFuse tehnoloģiju, kas
piepilda matus ar patīkamu smaržu 24 stundas. Lietošana: ieklāt mitros
matos, iemasēt. Pēc tam izskalot. Sargāt no acīm, ādas un absorbējošiem
materiāliem. Netika testēts uz dzīvniekiem. Nesatur parabēnus.
Kods
100103988

FUDGE XPANDER GELEE SHAMPOO 1000ML
FUDGE Professional Xpander šampūns matu apjomam ar stimulējošu
kofeīnu un žeņšeņu.
Šampūns padara matus gaisīgus un apjomīgākus visas dienas garumā.
Satur kofeīnu un žeņšeņa ekstraktu, kas stimulē galvas ādu un uzlabo
matu augšanu. Satur Opti-Plex tehnoloģiju, kas stiprina un mīkstina matus.
Bagātināts ar FragranceFuse tehnoloģiju, kas piepilda matus ar patīkamu
smaržu 24 stundas. Lietošana: ieklāt mitros matos, iemasēt. Pēc tam
izskalot. Sargāt no acīm, ādas un absorbējošiem materiāliem. Netika
testēts uz dzīvniekiem. Nesatur parabēnus.
Kods
100104047

FUDGE XPANDER GELEE SHAMPOO 250ML
FUDGE Professional Xpander šampūns matu apjomam ar stimulējošu
kofeīnu un žeņšeņu.
Šampūns padara matus gaisīgus un apjomīgākus visas dienas garumā.
Satur kofeīnu un žeņšeņa ekstraktu, kas stimulē galvas ādu un uzlabo
matu augšanu. Satur Opti-Plex tehnoloģiju, kas stiprina un mīkstina matus.
Bagātināts ar FragranceFuse tehnoloģiju, kas piepilda matus ar patīkamu
smaržu 24 stundas. Lietošana: ieklāt mitros matos, iemasēt. Pēc tam
izskalot. Sargāt no acīm, ādas un absorbējošiem materiāliem. Netika
testēts uz dzīvniekiem. Nesatur parabēnus.
Kods
100104038

FUDGE COOL BRUNETTE BLUE TONING SHAMPOO
1000ML
FUDGE Professional Cool Brunette Zils tonējošs šampūns brunetēm.
Šampūns tūlītēji novērš sarkanos un rudos toņus no brūniem matiem. Šīs
divkāršas iedarbības šampūns satur unikālu Opti-PLEX tehnoloģiju, kas
dziļi iekļūst matos, lai rekonstruētu saites pēc ķīmiskas apstrādes,
veidošanas un apkārtējas vides kaitīgas ietekmes, kā arī nogludina matu
kutikulu bez noslogojuma. Bagātināts ar FragranceFuse tehnoloģiju, kas
piepilda matus ar patīkamu smaržu 24 stundas. Nesatur sulfātus.
Lietošana: ieklāt mitros matos, iemasēt. Maksimālam rezultātam atstāt
iedarboties 5 minūtes. Pēc tam seko Cool Brunette kondicionieris, lai
nostiprinātu matu mirdzumu. Sargāt no acīm, ādas un absorbējošiem
materiāliem. Ja iespējams, izmantojiet cimdus, jo var rasties traipi. Netika
testēts uz dzīvniekiem. Drošs krāsotiem matiem. Nesatur parabēnus.
Kods
100104049

FUDGE COOL BRUNETTE BLUE TONING SHAMPOO
250ML
FUDGE Professional Cool Brunette Zils tonējošs šampūns brunetēm.
Šampūns tūlītēji novērš sarkanos un rudos toņus no brūniem matiem. Šīs
divkāršas iedarbības šampūns satur unikālu Opti-PLEX tehnoloģiju, kas
dziļi iekļūst matos, lai rekonstruētu saites pēc ķīmiskas apstrādes,
veidošanas un apkārtējas vides kaitīgas ietekmes, kā arī nogludina matu
kutikulu bez noslogojuma. Bagātināts ar FragranceFuse tehnoloģiju, kas
piepilda matus ar patīkamu smaržu 24 stundas. Nesatur sulfātus.
Lietošana: ieklāt mitros matos, iemasēt. Maksimālam rezultātam atstāt
iedarboties 5 minūtes. Pēc tam seko Cool Brunette kondicionieris, lai
nostiprinātu matu mirdzumu. Sargāt no acīm, ādas un absorbējošiem
materiāliem. Ja iespējams, izmantojiet cimdus, jo var rasties traipi. Netika
testēts uz dzīvniekiem. Drošs krāsotiem matiem. Nesatur parabēnus.
Kods
100104051

FUDGE ALL BLONDE COLOUR LOCK SHAMPOO
1000ML
FUDGE Professional All Blonde Colour Lock Šampūns blondas matu
krāsas aizsardzībai 250 ml.
Aizsargā jebkuru blondu matu krāsu. No dabīgiem un medus blondiem
toņiem līdz baltiem, pelēkiem toņiem. Citrona ekstrakts padara matus
mirdzošus un nofiksē matu krāsu līdz pat 10 nedēļām. Šampūns satur
unikālu Opti-PLEX tehnoloģiju, kas dziļi iekļūst matos, lai rekonstruētu
saites pēc ķīmiskas apstrādes, veidošanas un apkārtējas vides kaitīgas
ietekmes, kā arī nogludina matu kutikulu bez noslogojuma. Mati paliek
gaišāki, par 90% stiprāki, gludāki un mīkstāki. Bagātināts ar
FragranceFuse tehnoloģiju, kas piepilda matus ar patīkamu smaržu 24
stundas. Lietošana: ieklāt mitros matos, iemasēt. Pēc tam izskalot. Sargāt
no acīm, ādas un absorbējošiem materiāliem. Netika testēts uz
dzīvniekiem. Nesatur parabēnus.
"Ingredients: Aqua (Water/Eau), Sodium Lauroyl Methyl Isethionate,
Sodium Methyl Cocoyl
Taurate, Cocamidopropyl Betaine, Glycol Distearate, Lauryl Glucoside,
PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, Glycerin, Phenoxyethanol, Sodium
Chloride, Benzyl Alcohol, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Parfum
(Fragrance), Carbomer, Disodium EDTA, Polyquaternium-10, Mica,
Pentylene Glycol, Sodium Hydroxide, Sodium Benzoate, Hexyl Cinnamal,
Silicone Quaternium-22, Limonene, Hydrolyzed Vegetable Protein PGPropyl Silanetriol, Dipropylene Glycol, Polyglyceryl-3 Caprate, Propylene
Glycol, Citrus Limon (Lemon) Fruit Extract, Palmitamidopropyltrimonium
Chloride, Potassium Sorbate, Lactobacillus Ferment, CI 77891 (Titanium
Dioxide), CI 77491 (Iron Oxides), CI 19140 (Yellow 5), CI 14700 (Red 4),
CI 42090 (Blue 1)
"
Kods
100109737

FUDGE ALL BLONDE COLOUR LOCK SHAMPOO
250ML
FUDGE Professional All Blonde Colour Lock Šampūns blondas matu
krāsas aizsardzībai 250 ml.
Aizsargā jebkuru blondu matu krāsu. No dabīgiem un medus blondiem
toņiem līdz baltiem, pelēkiem toņiem. Citrona ekstrakts padara matus
mirdzošus un nofiksē matu krāsu līdz pat 10 nedēļām. Šampūns satur
unikālu Opti-PLEX tehnoloģiju, kas dziļi iekļūst matos, lai rekonstruētu
saites pēc ķīmiskas apstrādes, veidošanas un apkārtējas vides kaitīgas
ietekmes, kā arī nogludina matu kutikulu bez noslogojuma. Mati paliek
gaišāki, par 90% stiprāki, gludāki un mīkstāki. Bagātināts ar
FragranceFuse tehnoloģiju, kas piepilda matus ar patīkamu smaržu 24
stundas. Lietošana: ieklāt mitros matos, iemasēt. Pēc tam izskalot. Sargāt
no acīm, ādas un absorbējošiem materiāliem. Netika testēts uz
dzīvniekiem. Nesatur parabēnus.
"Ingredients: Aqua (Water/Eau), Sodium Lauroyl Methyl Isethionate,
Sodium Methyl Cocoyl
Taurate, Cocamidopropyl Betaine, Glycol Distearate, Lauryl Glucoside,
PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, Glycerin, Phenoxyethanol, Sodium
Chloride, Benzyl Alcohol, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Parfum
(Fragrance), Carbomer, Disodium EDTA, Polyquaternium-10, Mica,
Pentylene Glycol, Sodium Hydroxide, Sodium Benzoate, Hexyl Cinnamal,
Silicone Quaternium-22, Limonene, Hydrolyzed Vegetable Protein PGPropyl Silanetriol, Dipropylene Glycol, Polyglyceryl-3 Caprate, Propylene
Glycol, Citrus Limon (Lemon) Fruit Extract, Palmitamidopropyltrimonium
Chloride, Potassium Sorbate, Lactobacillus Ferment, CI 77891 (Titanium
Dioxide), CI 77491 (Iron Oxides), CI 19140 (Yellow 5), CI 14700 (Red 4),
CI 42090 (Blue 1)
"
Kods
100109733

FUDGE EVERYDAY CLEAN BLONDE DAMAGE REWIND
VIOLET-TONING SHAMPOO 250ML
FUDGE Everyday Clean Blonde Damage Rewind tonējošs – atjaunojošs
šampūns ikdienas lietošanai 250 ml.
Dubultās iedarbības šampūns, kas atjauno un tonē matus. Maigi
sabalansēts tonējošs violets mikropigments maigi novērš rudos toņus. Šīs
divkāršas iedarbības šampūns satur unikālu Opti-PLEX tehnoloģiju, kas
dziļi iekļūst matos, lai rekonstruētu saites pēc ķīmiskas apstrādes,
veidošanas un apkārtējas vides kaitīgas ietekmes, kā arī nogludina matu
kutikulu bez noslogojuma. Mati paliek gaišāki, par 90% stiprāki, gludāki un
mīkstāki. Bagātināts ar FragranceFuse tehnoloģiju, kas piepilda matus ar
patīkamu smaržu 24 stundas. Nesatur sulfātus. Lietošana: ieklāt mitros
matos, iemasēt. Maksimālam rezultātam atstāt iedarboties 5 minūtes. Pēc
tam seko Clean Blonde kondicionieris, lai nostiprinātu matu mirdzumu.
Sargāt no acīm, ādas un absorbējošiem materiāliem. Ja iespējams,
izmantojiet cimdus, jo var rasties traipi.
Kods
100109000

FUDGE ALL BLONDE COLOUR BOOST SHAMPOO
250ML
FUDGE Professional All Blonde Colour Boost Blondas matu krāsas
atjaunojošs šampūns 250 ml.
Iegūstiet 2 nedēļu laikā gaišākus un mirdzošākus blondus matus. Šīs
sulfātus nesaturošs šampūns ir blondas matu krāsas glābējs. Padara visus
blondu matu tipus redzami gaišākus un mirdzošākus 2 nedēļu laikā.
Citrona ekstrakts padara matus mirdzošākus. Satur Opti-PLEX tehnoloģiju,
kas dziļi iekļūst matos, lai rekonstruētu saites pēc ķīmiskas apstrādes,
veidošanas un apkārtējas vides kaitīgas ietekmes, kā arī nogludina matu
kutikulu bez noslogojuma. Mati paliek gaišāki, par 90% stiprāki, gludāki un
mīkstāki. Bagātināts ar FragranceFuse tehnoloģiju, kas piepilda matus ar
patīkamu smaržu 24 stundas. Lietošana: ieklāt mitros matos, iemasēt. Pēc
tam izskalot. Sargāt no acīm. Netika testēts uz dzīvniekiem. Drošs
krāsotiem matiem.
"Ingredients: Aqua (Water/Eau), Cetearyl Alcohol, Glycerin, Glyceryl
Stearate,
Hydrogenated Castor Oil/Sebacic Acid Copolymer, Stearamidopropyl
Dimethylamine,
Phenoxyethanol, Behentrimonium Chloride, Amodimethicone, Aspartic
Acid,
Cetrimonium Chloride, Silicone Quaternium-22, Dipropylene Glycol,
Parfum
(Fragrance), Sodium Benzoate, Hydroxyethylcellulose, Citric Acid,
Disodium EDTA,
Pentylene Glycol, Polyglyceryl-3 Caprate, Tocopheryl Acetate, Hydrolyzed
Vegetable
Protein PG-Propyl Silanetriol, Cocamidopropyl Betaine, Hexyl Cinnamal,
Limonene,
Propylene Glycol, Palmitamidopropyltrimonium Chloride, Potassium
Sorbate, Citrus
Limon (Lemon) Fruit Extract, Disodium Phosphate, Polysorbate 60,
Sodium Phosphate,
Lactobacillus Ferment, Basic Brown 17, Basic Yellow 87, Basic Red 51,
HC Blue No. 15.
"
Kods
100109734

FUDGE CLEAN BLONDE DAMAGE REWIND VIOLET
TONING CONDITIONER 1000ML
FUDGE Professional Clean Blonde Damage Rewind Violēts tonējošs
kondicionieris.
Šīs divkāršas iedarbības kondicionieris, kas satur spēcīgus violetus mikro
pigmentus, tūlītēji novērš rudos pigmentus, Opti-PLEX tehnoloģija atjauno
saites visā matu garumā un specializētais HairGuard, aizzīmogo matu
kutikulu jau pēc pirmās mazgāšanas reizes. Mati paliek gaišāki, par 90%
stiprāki, gludāki un mīkstāki. Bagātināts ar FragranceFuse tehnoloģiju, kas
piepilda matus ar patīkamu smaržu 24 stundas. Lietošana: pēc šampūna
lietošanas, vienmērīgi ieklāt visā matu garumā, pēc tam rūpīgi izskalot.
Sargāt no acīm, ādas un absorbējošiem materiāliem. Ja iespējams,
izmantojiet cimdus, jo var rasties traipi. Netika testēts uz dzīvniekiem.
Drošs krāsotiem matiem. Nesatur parabēnus.
Kods
100104044

FUDGE CLEAN BLONDE DAMAGE REWIND VIOLET
TONING CONDITIONER 250ML
FUDGE Professional Clean Blonde Damage Rewind Violēts tonējošs
kondicionieris.
Šīs divkāršas iedarbības kondicionieris, kas satur spēcīgus violetus mikro
pigmentus, tūlītēji novērš rudos pigmentus, Opti-PLEX tehnoloģija atjauno
saites visā matu garumā un specializētais HairGuard, aizzīmogo matu
kutikulu jau pēc pirmās mazgāšanas reizes. Mati paliek gaišāki, par 90%
stiprāki, gludāki un mīkstāki. Bagātināts ar FragranceFuse tehnoloģiju, kas
piepilda matus ar patīkamu smaržu 24 stundas. Lietošana: pēc šampūna
lietošanas, vienmērīgi ieklāt visā matu garumā, pēc tam rūpīgi izskalot.
Sargāt no acīm, ādas un absorbējošiem materiāliem. Ja iespējams,
izmantojiet cimdus, jo var rasties traipi. Netika testēts uz dzīvniekiem.
Drošs krāsotiem matiem. Nesatur parabēnus.
Kods
100104035

FUDGE LUMINIZER WEIGHTLESS CONDITIONER
1000ML
FUDGE Professional Luminizer Viegls kondicionieris matu mirdzumam.
Padara matus mīkstus, veselīgus un gludus līdz 48h. viegla matu
mitrināšana, tūlītējs mirdzums, nogludinoša tehnoloģija. Kondicionieris
speciāli izstrādāts ar micelāro eļļu kompleksu, kas maigi attīra, mitrina un
piešķir mirdzumu. Sastāvā esoša Opti-PLEX tehnoloģija stiprina un
aizsargā matu krāsu no izbalēšanas. Bagātināts ar FragranceFuse
tehnoloģiju, kas piepilda matus ar patīkamu smaržu 24 stundas. Lietošana:
pēc šampūna lietošanas, vienmērīgi ieklāt visā matu garumā, pēc tam
rūpīgi izskalot. Sargāt no acīm. Netika testēts uz dzīvniekiem. Nesatur
parabēnus.
Kods
100104046

FUDGE LUMINIZER WEIGHTLESS CONDITIONER
250ML
FUDGE Professional Luminizer Viegls kondicionieris matu mirdzumam.
Padara matus mīkstus, veselīgus un gludus līdz 48h. viegla matu
mitrināšana, tūlītējs mirdzums, nogludinoša tehnoloģija. Kondicionieris
speciāli izstrādāts ar micelāro eļļu kompleksu, kas maigi attīra, mitrina un
piešķir mirdzumu. Sastāvā esoša Opti-PLEX tehnoloģija stiprina un
aizsargā matu krāsu no izbalēšanas. Bagātināts ar FragranceFuse
tehnoloģiju, kas piepilda matus ar patīkamu smaržu 24 stundas. Lietošana:
pēc šampūna lietošanas, vienmērīgi ieklāt visā matu garumā, pēc tam
rūpīgi izskalot. Sargāt no acīm. Netika testēts uz dzīvniekiem. Nesatur
parabēnus.
Kods
100104037

FUDGE DAMAGE REWIND RECONSTRUCTING
CONDITIONER 1000ML
FUDGE Professional Damage Rewind atjaunojošs kondicionieris.
Kondicionieris ar atjaunojošu Opti-Plex tehnoloģiju, kas dziļi iekļūst matos,
rekonstruē saites pēc ķīmiskas apstrādes, veidošanas un apkārtējas vides
kaitīgas ietekmes, kā arī nogludina matu kutikulu bez noslogojuma.
Bagātināts ar FragranceFuse tehnoloģiju, kas piepilda matus ar patīkamu
smaržu 24 stundas. Lietošana: pēc šampūna lietošanas, vienmērīgi ieklāt
visā matu garumā, pēc tam rūpīgi izskalot. Sargāt no acīm. Netika testēts
uz dzīvniekiem. Nesatur parabēnus.
Kods
100104041

FUDGE DAMAGE REWIND RECONSTRUCTING
CONDITIONER 250ML
FUDGE Professional Damage Rewind atjaunojošs kondicionieris.
Kondicionieris ar atjaunojošu Opti-Plex tehnoloģiju, kas dziļi iekļūst matos,
rekonstruē saites pēc ķīmiskas apstrādes, veidošanas un apkārtējas vides
kaitīgas ietekmes, kā arī nogludina matu kutikulu bez noslogojuma.
Bagātināts ar FragranceFuse tehnoloģiju, kas piepilda matus ar patīkamu
smaržu 24 stundas. Lietošana: pēc šampūna lietošanas, vienmērīgi ieklāt
visā matu garumā, pēc tam rūpīgi izskalot. Sargāt no acīm. Netika testēts
uz dzīvniekiem. Nesatur parabēnus.
Kods
100103989

FUDGE XPANDER WHIP CONDITIONER 1000ML
FUDGE Professional Xpander kondicionieris matu apjomam.
Satur Fibre Dense tehnoloģiju, kas piešķir matiem apjomu un nepadara tos
cirtainus. Sastāvā esoša Opti-PLEX tehnoloģija stiprina un aizsargā matu
krāsu no izbalēšanas. Bagātināts ar FragranceFuse tehnoloģiju, kas
piepilda matus ar patīkamu smaržu 24 stundas. Lietošana: pēc šampūna
lietošanas, vienmērīgi ieklāt visā matu garumā, pēc tam rūpīgi izskalot.
Sargāt no acīm. Netika testēts uz dzīvniekiem. Nesatur parabēnus.
Kods
100104048

FUDGE XPANDER WHIP CONDITIONER 250ML
FUDGE Professional Xpander kondicionieris matu apjomam.
Satur Fibre Dense tehnoloģiju, kas piešķir matiem apjomu un nepadara tos
cirtainus. Sastāvā esoša Opti-PLEX tehnoloģija stiprina un aizsargā matu
krāsu no izbalēšanas. Bagātināts ar FragranceFuse tehnoloģiju, kas
piepilda matus ar patīkamu smaržu 24 stundas. Lietošana: pēc šampūna
lietošanas, vienmērīgi ieklāt visā matu garumā, pēc tam rūpīgi izskalot.
Sargāt no acīm. Netika testēts uz dzīvniekiem. Nesatur parabēnus.
Kods
100104039

FUDGE COOL BRUNETTE BLUE TONING
CONDITIONER 1000ML
FUDGE Professional Cool Brunette Zils tonējošs kondicionieris.
Šīs divkāršas iedarbības kondicionieris, kas satur spēcīgus zilus mikro
pigmentus, tūlītēji novērš sarkanos un rudos pigmentus no brūniem
matiem. Satur Opti-PLEX tehnoloģiju, kas atjauno saites visā matu garumā
un, aizzīmogo matu kutikulu jau pēc pirmās mazgāšanas reizes.
Bagātināts ar FragranceFuse tehnoloģiju, kas piepilda matus ar patīkamu
smaržu 24 stundas. Lietošana: pēc šampūna lietošanas, vienmērīgi ieklāt
visā matu garumā, pēc tam rūpīgi izskalot. Sargāt no acīm, ādas un
absorbējošiem materiāliem. Ja iespējams, izmantojiet cimdus, jo var
rasties traipi. Netika testēts uz dzīvniekiem. Drošs krāsotiem matiem.
Nesatur parabēnus.
Kods
100104050

FUDGE COOL BRUNETTE BLUE TONING
CONDITIONER 250ML
FUDGE Professional Cool Brunette Zils tonējošs kondicionieris.
Šīs divkāršas iedarbības kondicionieris, kas satur spēcīgus zilus mikro
pigmentus, tūlītēji novērš sarkanos un rudos pigmentus no brūniem
matiem. Satur Opti-PLEX tehnoloģiju, kas atjauno saites visā matu garumā
un, aizzīmogo matu kutikulu jau pēc pirmās mazgāšanas reizes.
Bagātināts ar FragranceFuse tehnoloģiju, kas piepilda matus ar patīkamu
smaržu 24 stundas. Lietošana: pēc šampūna lietošanas, vienmērīgi ieklāt
visā matu garumā, pēc tam rūpīgi izskalot. Sargāt no acīm, ādas un
absorbējošiem materiāliem. Ja iespējams, izmantojiet cimdus, jo var
rasties traipi. Netika testēts uz dzīvniekiem. Drošs krāsotiem matiem.
Nesatur parabēnus.
Kods
100104052

FUDGE ALL BLONDE COLOUR LOCK CONDITIONER
1000ML
FUDGE Professional All Blonde Colour Lock Kondicionieris blondas matu
krāsas aizsardzībai 250 ml.
Aizsargā jebkuru blondu matu krāsu. No dabīgiem un medus blondiem
toņiem līdz baltiem, pelēkiem toņiem. Citrona ekstrakts padara matus
mirdzošus un nofiksē matu krāsu līdz pat 10 nedēļām. Kondicionieris satur
unikālu Opti-PLEX tehnoloģiju, kas dziļi iekļūst matos, lai rekonstruētu
saites pēc ķīmiskas apstrādes, veidošanas un apkārtējas vides kaitīgas
ietekmes, kā arī nogludina matu kutikulu bez noslogojuma. Mati paliek
gaišāki, par 90% stiprāki, gludāki un mīkstāki. Bagātināts ar
FragranceFuse tehnoloģiju, kas piepilda matus ar patīkamu smaržu 24
stundas. Lietošana: pēc šampūna lietošanas, vienmērīgi ieklāt visā matu
garumā, pēc tam rūpīgi izskalot. Sargāt no acīm. Netika testēts uz
dzīvniekiem. Nesatur parabēnus.
"Ingredients: Aqua (Water/Eau), Cetearyl Alcohol, Glycerin, Glyceryl
Stearate,
Hydrogenated Castor Oil/Sebacic Acid Copolymer, Stearamidopropyl
Dimethylamine,
Phenoxyethanol, Behentrimonium Chloride, Amodimethicone, Aspartic
Acid,
Cetrimonium Chloride, Silicone Quaternium-22, Dipropylene Glycol,
Parfum
(Fragrance), Sodium Benzoate, Hydroxyethylcellulose, Citric Acid,
Disodium EDTA,
Pentylene Glycol, Polyglyceryl-3 Caprate, Tocopheryl Acetate, Hydrolyzed
Vegetable
Protein PG-Propyl Silanetriol, Cocamidopropyl Betaine, Hexyl Cinnamal,
Limonene,
Propylene Glycol, Palmitamidopropyltrimonium Chloride, Potassium
Sorbate, Citrus
Limon (Lemon) Fruit Extract, Disodium Phosphate, Polysorbate 60,
Sodium Phosphate,
Lactobacillus Ferment, Basic Brown 17, Basic Yellow 87, Basic Red 51,
HC Blue No. 15.
"
Kods
100109738

FUDGE ALL BLONDE COLOUR LOCK CONDITIONER
250ML
FUDGE Professional All Blonde Colour Lock Kondicionieris blondas matu
krāsas aizsardzībai 250 ml.
Aizsargā jebkuru blondu matu krāsu. No dabīgiem un medus blondiem
toņiem līdz baltiem, pelēkiem toņiem. Citrona ekstrakts padara matus
mirdzošus un nofiksē matu krāsu līdz pat 10 nedēļām. Kondicionieris satur
unikālu Opti-PLEX tehnoloģiju, kas dziļi iekļūst matos, lai rekonstruētu
saites pēc ķīmiskas apstrādes, veidošanas un apkārtējas vides kaitīgas
ietekmes, kā arī nogludina matu kutikulu bez noslogojuma. Mati paliek
gaišāki, par 90% stiprāki, gludāki un mīkstāki. Bagātināts ar
FragranceFuse tehnoloģiju, kas piepilda matus ar patīkamu smaržu 24
stundas. Lietošana: pēc šampūna lietošanas, vienmērīgi ieklāt visā matu
garumā, pēc tam rūpīgi izskalot. Sargāt no acīm. Netika testēts uz
dzīvniekiem. Nesatur parabēnus.
"Ingredients: Aqua (Water/Eau), Cetearyl Alcohol, Glycerin, Glyceryl
Stearate,
Hydrogenated Castor Oil/Sebacic Acid Copolymer, Stearamidopropyl
Dimethylamine,
Phenoxyethanol, Behentrimonium Chloride, Amodimethicone, Aspartic
Acid,
Cetrimonium Chloride, Silicone Quaternium-22, Dipropylene Glycol,
Parfum
(Fragrance), Sodium Benzoate, Hydroxyethylcellulose, Citric Acid,
Disodium EDTA,
Pentylene Glycol, Polyglyceryl-3 Caprate, Tocopheryl Acetate, Hydrolyzed
Vegetable
Protein PG-Propyl Silanetriol, Cocamidopropyl Betaine, Hexyl Cinnamal,
Limonene,
Propylene Glycol, Palmitamidopropyltrimonium Chloride, Potassium
Sorbate, Citrus
Limon (Lemon) Fruit Extract, Disodium Phosphate, Polysorbate 60,
Sodium Phosphate,
Lactobacillus Ferment, Basic Brown 17, Basic Yellow 87, Basic Red 51,
HC Blue No. 15.
"
Kods
100109735

FUDGE EVERYDAY CLEAN BLONDE DAMAGE REWIND
VIOLET-TONING CONDITIONER 250ML
FUDGE Everyday Clean Blonde Damage Rewind tonējošs – atjaunojošs
kondicionieris 250ml
Šīs dubultās iedarbības kondicionieris ikdienas lietošanai, atjauno un tonē
matus. Maigi sabalansēts tonējošs violets mikropigments maigi novērš
rudos toņus. Opti-PLEX tehnoloģija atjauno saites visā matu garumā un
specializētais HairGuard, aizzīmogo matu kutikulu jau pēc pirmās
mazgāšanas reizes. Mati paliek gaišāki, par 90% stiprāki, gludāki un
mīkstāki. Bagātināts ar FragranceFuse tehnoloģiju, kas piepilda matus ar
patīkamu smaržu 24 stundas. Lietošana: pēc šampūna lietošanas,
vienmērīgi ieklāt visā matu garumā, pēc tam rūīgi izskpalot.
Kods
100109002

FUDGE CLEAN BLONDE DAMAGE REWIND VIOLET
TONING TREATMENT 200ML
FUDGE Professional Clean Blonde Treatment Tonējoša matu maska
blondiem matiem 200ml
Nelietot starp matu tonēšanu un atjaunošanu. Šī intensīva matu maska
satur maksimāli spēcīgus violetus mikro pigmentus, kas uzreiz novērš
rudos toņus. Satur unikālu Opti-PLEX tehnoloģiju, kas dziļi iekļūst matos,
lai rekonstruētu saites pēc ķīmiskas apstrādes, veidošanas un apkārtējas
vides kaitīgas ietekmes, kā arī nogludina matu kutikulu bez noslogojuma.
Mati paliek gaišāki, par 90% stiprāki, gludāki un 5 x mīkstāki. Bagātināts ar
FragranceFuse tehnoloģiju, kas piepilda matus ar patīkamu smaržu 24
stundas. Lietošana: ieklāt visā matu garumā, atstāt uz 2 minūtēm (vai
ilgāk, ja nepieciešams). Sargāt no acīm, ādas un absorbējošiem
materiāliem. Ja iespējams, izmantojiet cimdus, jo var rasties traipi. Netika
testēts uz dzīvniekiem.
"Ingredients: Aqua (Water), Cetyl Alcohol, Dimethicone,
Hydrogenated Castor Oil/Sebacic Acid Copolymer, PEG-12
Dimethicone, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Bis-Ethyl
(Isostearylimidazoline) Isostearamide, Cetrimonium Chloride,
Cocoglycerides, Myristyl Myristate, Hydroxyethylcellulose,
Quaternium-91, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate,
Benzophenone-4, Tocopheryl Acetate, Citric Acid,
Cetrimonium Methosulfate, Parfum (Fragrance), Disodium
EDTA, Pentylene Glycol, Hydrolyzed Vegetable Protein
PG-Propyl Silanetriol, Hexyl Cinnamal, Sodium PCA,
Limonene, Sodium Lactate, Sodium Hydroxide, Arginine,
Aspartic Acid, Potassium Sorbate, Disodium Phosphate,
Polysorbate 60, PCA, Sodium Sulfate, Glycine, Alanine,
Paullinia Cupana Seed Extract, Sodium Phosphate, Serine,
Valine, Isoleucine, Proline, Threonine, Histidine,
Phenylalanine, CI 60730 (Ext. Violet 2), CI 45100
"
Kods
100109732

FUDGE GROOMING PUTTY 75GR
FUDGE Professional Prep Grooming Putty māls matu veidošanai 75 g.
Universāls, daudzfunkcionāls viegls māls, lai radītu koptu izskatu, piešķir
biezumu un struktūru. Lietošana: ieklāt mitros matos un žāvēt ar fēnu
vieglas tekstūras piešķiršanai. Matu biezuma piešķiršanai ieklāt sausos
matos.
Kods
100107420

FUDGE HAIR SHAPER 75GR
FUDGE Professional Sculpt Shaper matu veidošanas krēms.
Vidējas fiksācija matu veidošanas krēms ar matētu efektu. Teksturizē un
piešķir formu. Lietošana: ieklāt matos un izveidotu vēlamo stilu.
Kods
100107421

FUDGE FAT HED 75GR
FUDGE Professional Sculpt Fat Hed Vidējas fiksācijas viegls veidošanas
krēms.
Piešķir mirdzumu, tekstūru, elastīgs. Lietošana: ieklāt sausos matos un
izveidotu vēlamo stilu.
Kods
100107419

FUDGE MATTE HED MOULDABLE 75GR
FUDGE Professional Sculpt Matte Hed Mouldable līme – veidošanas
krēms.
Elastīgs, vidējas fiksācijas matēta līme-veidošanas krēms. Brīnišķīgi der
smalkiem metiem. Piešķir tekstūru un izceļ frizūras elementus. Lietošana:
ieklāt matos un izveidotu vēlamo stilu.
Kods
100107422

FUDGE TEXTURE SPRAY 250ML
FUDGE Professional Finish Texture Teksturizējošs sprejs 250 ml.
Piešķir tūlītēju apjomu un nevērīgu matu sakārtojumu. Šis viegls sprejs
tūlītēji paceļ saknes, piešķir tekstūru, nodrošina nelīpīgu fiksāciju visas
dienas garumā. Lietošana: pirms lietošanas labi sakratīt un izsmidzināt no
15 cm attāluma. Izsmidzināt sausos matos un veidot frizūru ar pirkstiem.
Maksimālam apjomam, pagrieziet galvu uz leju un izsmidziniet matu
saknēs.
Kods
100107478

FUDGE DRY SHAMPOO 200ML
FUDGE Professional Finish Dry Sausais šampūns 200 ml.
Atsvaidzina , atjauno frizūru starp mazgāšanām. Viegls, neredzams
sausais šampūns ar rožu mālu, kas tūlītēji absorbē eļļu, neatstājot baltus
pārpalikumus. Lietošana: sakratīt pirms lietošanas, izsmidzināt no 15 cm
attāluma matu saknēs.
Kods
100107479

FUDGE SKYSCRAPER EXTRA 300ML
FUDGE Professional Finish Skyscraper Extra Mitrumu izturīga stipras
fiksācijas matu laka 300 ml.
Īpaši sausa smalkā migla kontrolē cirtas un palīdz nofiksēt Jūsu frizūru,
nodrošinot ilgstošu stingru noturību pat mitros laika apstākļos. Lietošana:
pirms lietošanas labi sakratīt. Izsmidzināt no 25-30 cm attāluma.
Kods
100107454

FUDGE SKYSCRAPER 300ML
FUDGE Professional Finish Skyscraper Mitrumu izturīga vidējas fiksācijas
matu laka 300 ml.
Vidējas fiksācijas matu laka nodrošina ilgstošu noturību pat mitros laika
apstākļos. Lakas ļoti smalka, sausu migla nenoslogo matus, var lietot
vairākkārt. Viegli ķemmējās. Lietošana: pirms lietošanas labi sakratīt.
Izsmidzināt no 25-30 cm attāluma.
Kods
100107453

FUDGE HED SHINE 100GR
FUDGE Professional Finish Hed Shine Sprejs matu mirdzumam
Viegla sausa eļļa, bagātināta ar žožobas un argāna eļļu. Nav taukains.
Lietošana: pirms lietošanas labi sakratīt. Atbloķēt uzgali/ Izsmidzināt no 15
cm attāluma.
Kods
100107444

FUDGE ONE SHOT 150ML
FUDGE Professional One Shot Neizskalojams sprejs matu nogludināšanai
un atšķetināšanai 150 ml.
Nogludina un atjauno matus. Brīnišķīgi der krāsotiem vai ķīmiski
apstrādātiem matiem. Barojošs un atjaunojošs komplekss, guarānas
ekstrakts, kviešu un zīda proteīni kondicionē un nogludina matu kutikulu un
novērš bojātu matu izskatu. Uzlabots silikona komplekss palīdz saglabāt
matu krāsu. Lietošana: pirms lietošanas labi sakratīt. Izsmidzināt mitros
matos, izķemmēt.
Kods
100107425

FUDGE PUSH-IT-UP BLOW DRY SPRAY 200ML
FUDGE Prep Push It Up Blow Dry Sprejs matu sakņu pacelšanai 200 ml.
Sprejs maksimāli piešķir apjomu, novērš cirtu veidošanos. Mitrinošs
keratīns palīdz stiprināt matus. Aizsardzība pret karstumu. Lietošana:
izsmidzināt dvielī nosusinātos matos. Izsmidzināt uz saknēm vai visā matu
garumā. Veidot ar liela diametra apaļo matu suku, lai piešķirtu biezu matu
izskatu.
Kods
100107467

FUDGE MATTE HED GAS 135ML
FUDGE Professional Matte Hed Stipras fiksācijas matu laka bez gāzes
135 ml.
Stipras fiksācijas mitrumu izturīga matu laka ar matētu efektu. Noturība
visas dienas garumā. Lietošana: pirms lietošanas labi sakratīt. Atbloķēt
uzgali. Izsmidzināt no 15 cm attāluma.
Kods
100107477

FUDGE CURL REVOLUTION MIST 150ML
FUDGE Professional Curl Revolution Mist Sprejs matu cirtām 150ml.
Uzlabo cirtainu matu izskatu. Nav lipīgs, nenoslogo, nepadara cirtas
cietas. Mitrina cirtas, piešķir dabīgu apjomu un tekstūru ar veselīgu
mirdzumu. Aizsargā no mitruma. Lietošana: izsmidziniet un ļaujiet nožūt
vai žāvējiet ar difūzera palīdzību.
Kods
100107426

FUDGE TRI BLO 150ML
FUDGE Professional Prep Tri-Blo Sprejs ļoti ātrai matu žāvēšanai 150 ml.
Aizsargā matus no augstas temperatūras līdz pat 230⁰C. Stiprina un
nogludina matus. Viegls, nav lipīgs, nenoslogo matus, piešķir mirdzumu.
Lietošana: izsmidzināt dvieli nosusinātos matos, žāvēt ar fēnu.
Kods
100107445

FUDGE SALT SPRAY 150ML
FUDGE Professional Prep Salt Spray Sāls sprejs 150 ml.
Piešķir izteiktas cirtas. Ar jūras brūnaļģu, sarkano aļģu ekstraktu un
okeāna sāls minerāliem. Sāls sprejs piešķir tekstūru un biezumu plāniem
matiem. Aizsargā matus no bojājumiem un sausuma visas dienas garumā.
Lietošana: izsmidzināt mitros vai sausos matos un ļaujiet nožūt dabīgi.
Kods
100107466

FUDGE BLOW DRY AQUA PRIMER 150ML
FUDGE Professional Prep Blow Dry Aqua Primer Aizsargājošs līdzeklis
pret karstumu 150 ml.
Aizsargā pret karstumu līdz 230⁰C. Tekstūras piešķiršanai žāvēt matus ar
fēnu. Piešķir matiem biezumu un apjomu. Nav lipīgs, viegls. Mitrinošā
hialuronskābe ir kombinēta ar aizsardzību no laika apstākļiem. Aizsardzība
no mitruma visas dienas garumā. Nogludina un piešķir mirdzumu.
Lietošana: ieklāt mitros matos, pēc tam izžāvēt ar fēnu.
Kods
100107427

FUDGE ELEVATE POWDER 10GR
FUDGE Professional Sculpt Elevate Power Pūderis piesakņu apjomam 10
g
Brīnišķīgs līdzeklis apjomam un tekstūrai. Tūlītēji piešķir apjomu un
tekstūru plāniem matiem. Nav nepieciešama matu uzkasīšana. Lietošana:
ieklāt produktu sausos matu saknēs, veidojiet ar pirkstiem vēlamu frizūru.
Kods
100107424

FUDGE XXL HAIR THICKENER 75ML
FUDGE Professional XXL Hair Thickener Krēms matu biezuma
palielināšanai 75 ml.
Ar karstumu aktivizējoši polimēri palielina matu biezumu. Aizsargā plānus,
trauslus matus no karstuma. Lietošana: ieklāt mitros ar dvieli nosusinātos
matos un žāvēt ar fēnu.
Kods
100107434

FUDGE HAIR GUM 150ML
FUDGE Professional Sculpt Hair Gum Stipras fiksācijas gumija matu
veidošanai 150 ml
Brīnišķīgs līdzeklis mitram matu efektam un papildus fiksācijai gariem
matiem. Lietošana: ieklāt sausos matos un veidot frizūru. Mitro matu
efektam ieklāt mitros matos.
Kods
100107433

FUDGE MATTE HED 85ML
FUDGE Professional Sculpt Matte Hed Stipras fiksācijas matu veidošanas
pasta 85 ml
Izceļ frizūras elementus, piešķir tekstūru. Stipra fiksācija, matēts efekts.
Lietošana: nelielu produkta daudzumu izplatīt rokās, pēc tam ieklāt matos
un veidot vēlamu frizūru.
Kods
100107447

FUDGE MATTE HED EXTRA 85ML
Dubultā kaolīna un bentonīta mālu kombinācija izveido pārklājumu, kas
absorbē mitrumu un izveido ļoti sausu, matētu frizūru. Lietošana: nelielu
produkta daudzumu izplatīt rokās, pēc tam ieklāt matos un veidot vēlamu
frizūru.
Kods
100107431

FUDGE SURF PASTE 85ML
FUDGE Professional Sculpting Surf Raupja un izturīga matu veidošanas
pasta 85 ml.
Pasta paredzēta īsiem, apgrieztiem un cirtainiem matiem. Sastāvā ietilpst
okeāna sāļi, japāņu jūras brūnaļģes vitamīni, kas piešķir tekstūru un
apjomu. Sastāvā esošs mitrinošs šī sviests, palīdz stiprināt un aizsargāt
matus no bojājumiem un sausuma.
Kods
100107446

FUDGE AQUA SHINE SERUM 50ML
FUDGE Professional Aqua Shine Serums matu kopšanai 50 ml.
Nogludinošs serums ar aizsardzību pret laika apstākļiem. Nogludina,
aizsargā pret mitrumu, piešķir mirdzumu. Bagātināts ar hialuronskābi un
SHINE-LOCK tehnoloģiju, kura piešķir ilgstošu mirdzumu. Lietošana: ieklāt
sausos vai mitros matos, kutikulas nogludināšanai un mirdzumam.
Kods
100107428

FUDGE MEMBRANE GAS 200ML
Formē, teksturizē un fiksē Jūsu frizūru visas dienas garumā.
Daudzfunkcionāls sprejs ar DynamX Polymer var tikt izmantots 3
veidos. Tekstūrai- izsmidzināt visos matos un veidot ar pirkstu palīdzību.
Cirtām - izsmidzināt pirms lokšķērēm. Fiksācijai
- izsmidziniet frizūras beigās. Līdzekli var izķemmēt un veidot jaunu frizūru.
Lietošana: pirms lietošanas labi sakratīt. Atbloķēt uzgali. Fiksācijai
izsmidzināt no 25 - 30 cm attāluma. Tekstūras veidošanai izsmidzināt no
15 cm attāluma un veidot matus ar pirkstu palīdzību.
Kods
100107476

FUDGE VIOLET XPANDER FOAM 200ML
FUDGE Professional Violet Xpander foam matu putas blondiem matiem
200 ml.
Padari matus gaišākus un un veidojiet savu stilu. Līdzeklis ar termo
aizsardzību līdz 230°C grādiem. Šis divkāršas iedarbības vieglas putas,
ātri iesūcas, novēršot dzelteno toni un piešķir biezumu. Lietošana: rūpīgi
sakratīt un pagrieziet ar uzgali uz leju. Ieklāt putas mitros matos. Pirms
žāvēšanas izķemmēt matus. Žāvējiet matus un veidojiet to pēc savas
izvēles.
Kods
100107452

FUDGE XPANDER FOAM 200ML
FUDGE Professional Xpander Foam putas matu apjomam 200 ml.
Apjoms ar aizsardzību pret karstumu līdz 230°C. Maigās putas, kas ātri
absorbējās, ar ilgnoturīgu fiksāciju. Ar Fibre-Dense tehnoloģiju, kas uzlabo
Jūsu matu izskatu un padara tos biezākus no saknēm līdz matu galiem.
Lietošana: pirms lietošanas rūpīgi sakratīt un putas izspiest turot flakonu
virzienā uz leju. Ieklāt mitros matos. Žāvēt un veidot matus pēc Jūsu
izvēles. BĪSTAMI: viegli uzliesmojošs aerosols. Nepieļaut produkta
iekļūšanu acīs. Nesaspiest. Sargāt no saules stariem un neizmantot pie
temperatūras augstākas par 50 gr. Nelietot atklātas uguns vai karstu
priekšmetu tuvumā. Nesmēķēt. Glabāt bērniem nepieejamā vietā.
Izmantot, kā norādīts instrukcijā.
Kods
100107451

FUDGE CLEAN BLONDE VIOLET TRI BLO 150ML
FUDGE Professional Clean Blonde Violet Tri-Blo daudzfunkcionāls
izsmidzināms līdzeklis balinātiem matiem 150 ml. Satur spēcīgus violetus
mikro pigmentus, kas tūlītēji novērš rudos, dzeltenos toņus pēc pirmās
lietošanas reizes. Termo aizsardzība līdz 230°C. Uzlabo matu veselīgu
izskatu un padara tos stiprākus un gludākus. Viegls, nav lipīgs, nenoslogo
matus, piešķir mirdzumu. Lietošana: izsmidzināt dvieli nosusinātos matos,
izķemmēt, žāvēt ar fēnu. UZMANĪBU: Sargāt no acīm. Ja produkts nokļūst
acīs, nekavējoties skalot tās ar siltu ūdeni. VIEGLI UZLIESMOJOŠS.
Netika testēts uz dzīvniekiem. Partijas nr. un ieteic. skat uz iepak.
Kods
100107455

FUDGE ALL BLONDE 10 IN 1 CONDITION SHIELD MIST
150ML
FUDGE Professional All Blonde 10 in 1 izsmidzināms līdzeklis matu
kopšanai 150 ml.
Daudzfunkcionāls līdzekliss, kas padara matus spilgtus un mirdzošus.
Palielina matu krāsas noturību. Satur unikālu Opti-PLEX tehnoloģiju, kas
dziļi iekļūst matos, lai rekonstruētu saites pēc ķīmiskas apstrādes,
veidošanas un apkārtējas vides kaitīgas ietekmes, kā arī nogludina matu
kutikulu bez noslogojuma. Enviro-shield tehnoloģija aizsargā matus no
apkārtējas vides kaitīgas ietekmes, aizsardzība pret UV stariem un
karstumu.
*Palielina matu krāsas noturību. *Novērs matu bojājumus. *Aizsargā no
apkārtējas vides kaitīgas ietekmes. *Ar UV aizsardzību. *Piešķir mirdzumu.
*Ar aizsardzība pret karstumu. *Baro. *Atjauno. *Mitrina. *Nogludina.
Lietošana: izsmidzināt mitros matos. Neizskalot. Izsmidzini starp
mazgāšanas reizēm. UZMANĪBU: Sargāt no acīm. Ja produkts nokļūst
acīs, nekavējoties skalot tās ar siltu ūdeni. Netika testēts uz dzīvniekiem.
"Ingredients: Aqua (Water/ Eau), Glycerin, Propanediol, Phenoxyethanol,
Caprylyl Glycol, Panthenol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Parfum
(Fragrance), Sodium Methoxy PEG-16 Maleate/Styrene Sulfonate
Copolymer,
Pentylene Glycol, Citric Acid, Polyacrylate Crosspolymer-6, Trisodium
Ethylenediamine Disuccinate, Trehalose, Urea, Polyquaternium-55, Hexyl
Cinnamal, Silicone Quaternium-22, Limonene, Potassium Sorbate,
Hydrolyzed
Vegetable Protein PG-Propyl Silanetriol, Serine, Dipropylene Glycol,
Polyglyceryl-3 Caprate, Sodium Hydroxide, Alpha-Isomethyl Ionone,
Coumarin,
Linalool, Propylene Glycol, Cocamidopropyl Betaine, Algin, Disodium
Phosphate, Glyceryl Polyacrylate, Pullulan, Sodium Hyaluronate, Citrus
Limon
(Lemon) Fruit Extract, t-Butyl Alcohol, Palmitamidopropyltrimonium
Chloride,
Disodium EDTA, Potassium Phosphate, Lactobacillus Ferment.
"
Kods
100109736

FUDGE PAINT BOX RED CORVETTE 75ML
FUDGE Professional Paint Box Tonējošā matu krāsa spilgtos toņos 75 ml.
Nesatur amonjaku un peroksīdu. SARGĀT NO BĒRNIEM. PIRMS
LIETOŠANAS RŪPĪGI IZLASIET INSTRUKCIJU. UZMANĪBU: nelietot
produktu, ja galvas āda ir jūtīga, sakairināta, iegriezta, nobrāzta, ir izsitumi
vai atvērtas brūces. Nelietot, ja ir jebkādas alerģiskas reakcijas uz krāsām.
Krāsa atstāj traipus uz ādas, apģērba, gultas veļas un vannas. Nav
paredzēts uzacu un skropstu krāsošanai. Var izraisīt aklumu. Šīs produkts
var izraisīt ādas kairinājumu noteiktiem indivīdiem. Jāveic tests 48h pirms
uzklāšanas. TESTS UZ ĀDAS ALERĢIJU: uzklājiet nedaudz vēlamā toņa
elkoņa iekšpusē vai aiz auss, pieskaroties matu līnijai. Neizskalojiet un
netraucējiet 45 minūtes. Izskalojiet. Pārbaudiet testa laukumu pēc 48
stundām, ja reakcija nav notikusi, turpiniet lietot produktu. Ja rodas
dedzināšana, nieze, pietūkums, kairinājums, apsārtums vai patoloģiska
reakcija, nelietojiet šo produktu. Tetovējumi var palielināt alerģijas risku
pret šo produktu. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Sargāt no acīm. Ja produkts
nokļūst acīs, skalot tās ar ūdeni 15 minūtes un nekavējoties meklēt
medicīnisku palīdzību. Produkts, kas nav paredzēts lietošanai bērniem.
Lietošana: izmazgājiet matus ar šampūnu un nosusiniet ar dvieli. Uzvelciet
cimdus, ieklājiet produktu matos un izķemmējiet. Sargājiet galvas ādu un
pakļauto ādu. Krāsošanas process ilgst no 15 līdz 30 minūtēm. Polietilēna
cepurīte uzlabo procesu. Izskalojiet matus, kamēr ūdens paliek tīrs.
Kondicionējiet matus, kā parasti. Paintbox porainiem, blondiem matiem var
ilgt no 3 līdz 30 mazgāšanas reizēm un ilgāk. Lai iegūtu spilgtu toni,
vispirms izbalināt matus līdz gaiši blondam tonim.
Kods

FUDGE PAINT BOX PINK RIOT 75ML
FUDGE Professional Paint Box Tonējošā matu krāsa spilgtos toņos 75 ml.
Nesatur amonjaku un peroksīdu. SARGĀT NO BĒRNIEM. PIRMS
LIETOŠANAS RŪPĪGI IZLASIET INSTRUKCIJU. UZMANĪBU: nelietot
produktu, ja galvas āda ir jūtīga, sakairināta, iegriezta, nobrāzta, ir izsitumi
vai atvērtas brūces. Nelietot, ja ir jebkādas alerģiskas reakcijas uz krāsām.
Krāsa atstāj traipus uz ādas, apģērba, gultas veļas un vannas. Nav
paredzēts uzacu un skropstu krāsošanai. Var izraisīt aklumu. Šīs produkts
var izraisīt ādas kairinājumu noteiktiem indivīdiem. Jāveic tests 48h pirms
uzklāšanas. TESTS UZ ĀDAS ALERĢIJU: uzklājiet nedaudz vēlamā toņa
elkoņa iekšpusē vai aiz auss, pieskaroties matu līnijai. Neizskalojiet un
netraucējiet 45 minūtes. Izskalojiet. Pārbaudiet testa laukumu pēc 48
stundām, ja reakcija nav notikusi, turpiniet lietot produktu. Ja rodas
dedzināšana, nieze, pietūkums, kairinājums, apsārtums vai patoloģiska
reakcija, nelietojiet šo produktu. Tetovējumi var palielināt alerģijas risku
pret šo produktu. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Sargāt no acīm. Ja produkts
nokļūst acīs, skalot tās ar ūdeni 15 minūtes un nekavējoties meklēt
medicīnisku palīdzību. Produkts, kas nav paredzēts lietošanai bērniem.
Lietošana: izmazgājiet matus ar šampūnu un nosusiniet ar dvieli. Uzvelciet
cimdus, ieklājiet produktu matos un izķemmējiet. Sargājiet galvas ādu un
pakļauto ādu. Krāsošanas process ilgst no 15 līdz 30 minūtēm. Polietilēna
cepurīte uzlabo procesu. Izskalojiet matus, kamēr ūdens paliek tīrs.
Kondicionējiet matus, kā parasti. Paintbox porainiem, blondiem matiem var
ilgt no 3 līdz 30 mazgāšanas reizēm un ilgāk. Lai iegūtu spilgtu toni,
vispirms izbalināt matus līdz gaiši blondam tonim.
Kods
100012202

FUDGE PAINT BOX RASPBERRY BERET 75ML
FUDGE Professional Paint Box Tonējošā matu krāsa spilgtos toņos 75 ml.
Nesatur amonjaku un peroksīdu. SARGĀT NO BĒRNIEM. PIRMS
LIETOŠANAS RŪPĪGI IZLASIET INSTRUKCIJU. UZMANĪBU: nelietot
produktu, ja galvas āda ir jūtīga, sakairināta, iegriezta, nobrāzta, ir izsitumi
vai atvērtas brūces. Nelietot, ja ir jebkādas alerģiskas reakcijas uz krāsām.
Krāsa atstāj traipus uz ādas, apģērba, gultas veļas un vannas. Nav
paredzēts uzacu un skropstu krāsošanai. Var izraisīt aklumu. Šīs produkts
var izraisīt ādas kairinājumu noteiktiem indivīdiem. Jāveic tests 48h pirms
uzklāšanas. TESTS UZ ĀDAS ALERĢIJU: uzklājiet nedaudz vēlamā toņa
elkoņa iekšpusē vai aiz auss, pieskaroties matu līnijai. Neizskalojiet un
netraucējiet 45 minūtes. Izskalojiet. Pārbaudiet testa laukumu pēc 48
stundām, ja reakcija nav notikusi, turpiniet lietot produktu. Ja rodas
dedzināšana, nieze, pietūkums, kairinājums, apsārtums vai patoloģiska
reakcija, nelietojiet šo produktu. Tetovējumi var palielināt alerģijas risku
pret šo produktu. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Sargāt no acīm. Ja produkts
nokļūst acīs, skalot tās ar ūdeni 15 minūtes un nekavējoties meklēt
medicīnisku palīdzību. Produkts, kas nav paredzēts lietošanai bērniem.
Lietošana: izmazgājiet matus ar šampūnu un nosusiniet ar dvieli. Uzvelciet
cimdus, ieklājiet produktu matos un izķemmējiet. Sargājiet galvas ādu un
pakļauto ādu. Krāsošanas process ilgst no 15 līdz 30 minūtēm. Polietilēna
cepurīte uzlabo procesu. Izskalojiet matus, kamēr ūdens paliek tīrs.
Kondicionējiet matus, kā parasti. Paintbox porainiem, blondiem matiem var
ilgt no 3 līdz 30 mazgāšanas reizēm un ilgāk. Lai iegūtu spilgtu toni,
vispirms izbalināt matus līdz gaiši blondam tonim.
Kods
100012204

FUDGE PAINT BOX CORAL BLUSH 75ML
FUDGE Professional Paint Box Tonējošā matu krāsa spilgtos toņos 75 ml.
Nesatur amonjaku un peroksīdu. SARGĀT NO BĒRNIEM. PIRMS
LIETOŠANAS RŪPĪGI IZLASIET INSTRUKCIJU. UZMANĪBU: nelietot
produktu, ja galvas āda ir jūtīga, sakairināta, iegriezta, nobrāzta, ir izsitumi
vai atvērtas brūces. Nelietot, ja ir jebkādas alerģiskas reakcijas uz krāsām.
Krāsa atstāj traipus uz ādas, apģērba, gultas veļas un vannas. Nav
paredzēts uzacu un skropstu krāsošanai. Var izraisīt aklumu. Šīs produkts
var izraisīt ādas kairinājumu noteiktiem indivīdiem. Jāveic tests 48h pirms
uzklāšanas. TESTS UZ ĀDAS ALERĢIJU: uzklājiet nedaudz vēlamā toņa
elkoņa iekšpusē vai aiz auss, pieskaroties matu līnijai. Neizskalojiet un
netraucējiet 45 minūtes. Izskalojiet. Pārbaudiet testa laukumu pēc 48
stundām, ja reakcija nav notikusi, turpiniet lietot produktu. Ja rodas
dedzināšana, nieze, pietūkums, kairinājums, apsārtums vai patoloģiska
reakcija, nelietojiet šo produktu. Tetovējumi var palielināt alerģijas risku
pret šo produktu. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Sargāt no acīm. Ja produkts
nokļūst acīs, skalot tās ar ūdeni 15 minūtes un nekavējoties meklēt
medicīnisku palīdzību. Produkts, kas nav paredzēts lietošanai bērniem.
Lietošana: izmazgājiet matus ar šampūnu un nosusiniet ar dvieli. Uzvelciet
cimdus, ieklājiet produktu matos un izķemmējiet. Sargājiet galvas ādu un
pakļauto ādu. Krāsošanas process ilgst no 15 līdz 30 minūtēm. Polietilēna
cepurīte uzlabo procesu. Izskalojiet matus, kamēr ūdens paliek tīrs.
Kondicionējiet matus, kā parasti. Paintbox porainiem, blondiem matiem var
ilgt no 3 līdz 30 mazgāšanas reizēm un ilgāk. Lai iegūtu spilgtu toni,
vispirms izbalināt matus līdz gaiši blondam tonim.
Kods
100012206

FUDGE PAINT BOX CHASING BLUE 75ML
FUDGE Professional Paint Box Tonējošā matu krāsa spilgtos toņos 75 ml.
Nesatur amonjaku un peroksīdu. SARGĀT NO BĒRNIEM. PIRMS
LIETOŠANAS RŪPĪGI IZLASIET INSTRUKCIJU. UZMANĪBU: nelietot
produktu, ja galvas āda ir jūtīga, sakairināta, iegriezta, nobrāzta, ir izsitumi
vai atvērtas brūces. Nelietot, ja ir jebkādas alerģiskas reakcijas uz krāsām.
Krāsa atstāj traipus uz ādas, apģērba, gultas veļas un vannas. Nav
paredzēts uzacu un skropstu krāsošanai. Var izraisīt aklumu. Šīs produkts
var izraisīt ādas kairinājumu noteiktiem indivīdiem. Jāveic tests 48h pirms
uzklāšanas. TESTS UZ ĀDAS ALERĢIJU: uzklājiet nedaudz vēlamā toņa
elkoņa iekšpusē vai aiz auss, pieskaroties matu līnijai. Neizskalojiet un
netraucējiet 45 minūtes. Izskalojiet. Pārbaudiet testa laukumu pēc 48
stundām, ja reakcija nav notikusi, turpiniet lietot produktu. Ja rodas
dedzināšana, nieze, pietūkums, kairinājums, apsārtums vai patoloģiska
reakcija, nelietojiet šo produktu. Tetovējumi var palielināt alerģijas risku
pret šo produktu. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Sargāt no acīm. Ja produkts
nokļūst acīs, skalot tās ar ūdeni 15 minūtes un nekavējoties meklēt
medicīnisku palīdzību. Produkts, kas nav paredzēts lietošanai bērniem.
Lietošana: izmazgājiet matus ar šampūnu un nosusiniet ar dvieli. Uzvelciet
cimdus, ieklājiet produktu matos un izķemmējiet. Sargājiet galvas ādu un
pakļauto ādu. Krāsošanas process ilgst no 15 līdz 30 minūtēm. Polietilēna
cepurīte uzlabo procesu. Izskalojiet matus, kamēr ūdens paliek tīrs.
Kondicionējiet matus, kā parasti. Paintbox porainiem, blondiem matiem var
ilgt no 3 līdz 30 mazgāšanas reizēm un ilgāk. Lai iegūtu spilgtu toni,
vispirms izbalināt matus līdz gaiši blondam tonim.
Kods
100012209

FUDGE PAINT BOX LILAC FROST 75ML
FUDGE Professional Paint Box Tonējošā matu krāsa spilgtos toņos 75 ml.
Nesatur amonjaku un peroksīdu. SARGĀT NO BĒRNIEM. PIRMS
LIETOŠANAS RŪPĪGI IZLASIET INSTRUKCIJU. UZMANĪBU: nelietot
produktu, ja galvas āda ir jūtīga, sakairināta, iegriezta, nobrāzta, ir izsitumi
vai atvērtas brūces. Nelietot, ja ir jebkādas alerģiskas reakcijas uz krāsām.
Krāsa atstāj traipus uz ādas, apģērba, gultas veļas un vannas. Nav
paredzēts uzacu un skropstu krāsošanai. Var izraisīt aklumu. Šīs produkts
var izraisīt ādas kairinājumu noteiktiem indivīdiem. Jāveic tests 48h pirms
uzklāšanas. TESTS UZ ĀDAS ALERĢIJU: uzklājiet nedaudz vēlamā toņa
elkoņa iekšpusē vai aiz auss, pieskaroties matu līnijai. Neizskalojiet un
netraucējiet 45 minūtes. Izskalojiet. Pārbaudiet testa laukumu pēc 48
stundām, ja reakcija nav notikusi, turpiniet lietot produktu. Ja rodas
dedzināšana, nieze, pietūkums, kairinājums, apsārtums vai patoloģiska
reakcija, nelietojiet šo produktu. Tetovējumi var palielināt alerģijas risku
pret šo produktu. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Sargāt no acīm. Ja produkts
nokļūst acīs, skalot tās ar ūdeni 15 minūtes un nekavējoties meklēt
medicīnisku palīdzību. Produkts, kas nav paredzēts lietošanai bērniem.
Lietošana: izmazgājiet matus ar šampūnu un nosusiniet ar dvieli. Uzvelciet
cimdus, ieklājiet produktu matos un izķemmējiet. Sargājiet galvas ādu un
pakļauto ādu. Krāsošanas process ilgst no 15 līdz 30 minūtēm. Polietilēna
cepurīte uzlabo procesu. Izskalojiet matus, kamēr ūdens paliek tīrs.
Kondicionējiet matus, kā parasti. Paintbox porainiem, blondiem matiem var
ilgt no 3 līdz 30 mazgāšanas reizēm un ilgāk. Lai iegūtu spilgtu toni,
vispirms izbalināt matus līdz gaiši blondam tonim.

INGREDIENTS:Aqua (Water), Cetearyl Alcohol, Propylene Glycol,
Cetrimonium Chloride, Panthenol, Hydrolyzed Vegetable Protein,
Amodimethicone, Hydrolyzed Keratin, Wheat Amino Acids, C11-15 Pareth7, Glycerin, Trideceth-12, Laureth-9, HC Blue No. 15, Basic Violet 16,
Basic Red 51, Parfum (Fragrance), Imidazolidinyl Urea,
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Sodium Hydroxide.
Kods
3

FUDGE PAINT BOX TURQUOISE DAYS 75ML
FUDGE Professional Paint Box Tonējošā matu krāsa spilgtos toņos 75 ml.
Nesatur amonjaku un peroksīdu. SARGĀT NO BĒRNIEM. PIRMS
LIETOŠANAS RŪPĪGI IZLASIET INSTRUKCIJU. UZMANĪBU: nelietot
produktu, ja galvas āda ir jūtīga, sakairināta, iegriezta, nobrāzta, ir izsitumi
vai atvērtas brūces. Nelietot, ja ir jebkādas alerģiskas reakcijas uz krāsām.
Krāsa atstāj traipus uz ādas, apģērba, gultas veļas un vannas. Nav
paredzēts uzacu un skropstu krāsošanai. Var izraisīt aklumu. Šīs produkts
var izraisīt ādas kairinājumu noteiktiem indivīdiem. Jāveic tests 48h pirms
uzklāšanas. TESTS UZ ĀDAS ALERĢIJU: uzklājiet nedaudz vēlamā toņa
elkoņa iekšpusē vai aiz auss, pieskaroties matu līnijai. Neizskalojiet un
netraucējiet 45 minūtes. Izskalojiet. Pārbaudiet testa laukumu pēc 48
stundām, ja reakcija nav notikusi, turpiniet lietot produktu. Ja rodas
dedzināšana, nieze, pietūkums, kairinājums, apsārtums vai patoloģiska
reakcija, nelietojiet šo produktu. Tetovējumi var palielināt alerģijas risku
pret šo produktu. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Sargāt no acīm. Ja produkts
nokļūst acīs, skalot tās ar ūdeni 15 minūtes un nekavējoties meklēt
medicīnisku palīdzību. Produkts, kas nav paredzētslietošanai bērniem.
Lietošana: izmazgājiet matus ar šampūnu un nosusiniet ar dvieli. Uzvelciet
cimdus, ieklājiet produktu matos un izķemmējiet. Sargājiet galvas ādu un
pakļauto ādu. Krāsošanas process ilgst no 15 līdz 30 minūtēm. Polietilēna
cepurīte uzlabo procesu. Izskalojiet matus, kamēr ūdens paliek tīrs.
Kondicionējiet matus, kā parasti. Paintbox porainiem, blondiem matiem var
ilgt no 3 līdz 30 mazgāšanas reizēm un ilgāk. Lai iegūtu spilgtu toni,
vispirms izbalināt matus līdz gaiši blondam tonim. INGREDIENTS:Aqua
(Water), Cetearyl Alcohol, Propylene Glycol, Cetrimonium Chloride,
Panthenol, Hydrolyzed Vegetable Protein, Amodimethicone, Hydrolyzed
Keratin, Wheat Amino Acids, C11-15 Pareth-7, Glycerin, Trideceth-12,
Laureth-9, HC Blue No. 15, Basic Yellow 87, CI 42090 (FD&C Blue No. 1),
Parfum (Fragrance), Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone,
Imidazolidinyl Urea, Citric Acid.
Kods
100012208

FUDGE PAINT BOX PURPLE PEOPLE 75ML
FUDGE Professional Paint Box Tonējošā matu krāsa spilgtos toņos 75 ml.
Nesatur amonjaku un peroksīdu. SARGĀT NO BĒRNIEM. PIRMS
LIETOŠANAS RŪPĪGI IZLASIET INSTRUKCIJU. UZMANĪBU: nelietot
produktu, ja galvas āda ir jūtīga, sakairināta, iegriezta, nobrāzta, ir izsitumi
vai atvērtas brūces. Nelietot, ja ir jebkādas alerģiskas reakcijas uz krāsām.
Krāsa atstāj traipus uz ādas, apģērba, gultas veļas un vannas. Nav
paredzēts uzacu un skropstu krāsošanai. Var izraisīt aklumu. Šīs produkts
var izraisīt ādas kairinājumu noteiktiem indivīdiem. Jāveic tests 48h pirms
uzklāšanas. TESTS UZ ĀDAS ALERĢIJU: uzklājiet nedaudz vēlamā toņa
elkoņa iekšpusē vai aiz auss, pieskaroties matu līnijai. Neizskalojiet un
netraucējiet 45 minūtes. Izskalojiet. Pārbaudiet testa laukumu pēc 48
stundām, ja reakcija nav notikusi, turpiniet lietot produktu. Ja rodas
dedzināšana, nieze, pietūkums, kairinājums, apsārtums vai patoloģiska
reakcija, nelietojiet šo produktu. Tetovējumi var palielināt alerģijas risku
pret šo produktu. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: Sargāt no acīm. Ja produkts
nokļūst acīs, skalot tās ar ūdeni 15 minūtes un nekavējoties meklēt
medicīnisku palīdzību. Produkts, kas nav paredzētslietošanai bērniem.
Lietošana: izmazgājiet matus ar šampūnu un nosusiniet ar dvieli. Uzvelciet
cimdus, ieklājiet produktu matos un izķemmējiet. Sargājiet galvas ādu un
pakļauto ādu. Krāsošanas process ilgst no 15 līdz 30 minūtēm. Polietilēna
cepurīte uzlabo procesu. Izskalojiet matus, kamēr ūdens paliek tīrs.
Kondicionējiet matus, kā parasti. Paintbox porainiem, blondiem matiem var
ilgt no 3 līdz 30 mazgāšanas reizēm un ilgāk. Lai iegūtu spilgtu toni,
vispirms izbalināt matus līdz gaiši blondam tonim. INGREDIENTS:Aqua
(Water), Propylene Glycol, Cetearyl Alcohol, Distearoylethyl Dimonium
Chloride, Panthenol, Hydrolyzed Keratin, Ethylhexylglycerin, Ceteareth-20,
Phenoxyethanol, Parfum (Fragrance), Disodium EDTA, Basic Red 51,
Basic Blue 124, Basic Violet 2, Basic Blue 99.
Kods
100012205
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