Jseš chlap?
Tak zůstaň
sám sebou
Péče o vlasy a vousy

Jseš chlap?
Tak zůstaň sám sebou
Šampony, gely, vosky a pěny pro péči o vlasy a vousy, se kterou pracují i profesionálové v salonech. Například barber salony Machete, tvořící v Itálii rozsáhlou síť, doporučují tuto linii.
Produkty BARBER GEN podpoří image každého muže, který se chce cítit sebejistý a svěží.

RANNÍ RITUÁL
1/ svěžest
Do mokrých vlasů/vousů naneste Hair and
Beard Natural Cleanser. Důkladně protřete
prsty, opláchněte.
2/ poslušnost
Pokračujte s balzámem Hair and Beard
Natural Balm. Nechte pár minut působit
a pečlivě opláchněte. Vysušte obličej a vlasy
ručníkem.
3/ objem a tvar
Vlasy vyfénujte téměř dosucha a aplikujte
5-6 dávek Volumizing Lotion. Dosušte přes
kartáč.
Prsty naneste styling a rozčešte, abyste
zachovali přirozenost účesu.
4/ vousy
Vykartáčujte vousy a naneste pár kapek
Beard Oil.

RITUÁL HOLENÍ
1/ svěžest
Zastřihněte délku vousů cca na 3 mm.
Do misky nalijte horkou vodu, ze které se
kouří, a nechte páru působit 3-4 minuty,
aby se otevřely póry.
2/ tvar
Na obličej naneste kruhovými pohyby rukou pěnu Shaving Foam. Oholte po směru
růstu vousů.
Všechny zbytky pěny a vousů odstraňte
teplou vodou a znovu napěňte.
Oholte znovu, tentokrát proti růstu.
3/ komfort
Naneste Ice Tonic pro redukci zčervenání
a After Shave Cream pro hydrataci pokožky.

PÉČE O VOUSY
Pěna na holení
SHAVING FOAM

Gel na holení
SHAVING GEL

Krém po holení
AFTER SHAVE CREAM

¡	Lehká, krémová pěna
¡	Snadnější a dokonalejší
oholení
¡	Ochrana pokožky
¡	Objem 400 ml

¡	Průhledný gel pro
preciznost oholení,
kontury a tvorbu
detailů
¡	Objem 250 ml

¡ Měkkost a hydratace pokožky
¡	Snadné vstřebání
¡ Nezanechává mastný film
¡	Objem 100 ml

Olej na vousy
BEARD OIL
¡	Výživa, měkkost a lesk
¡ Na všechny typy vousů
¡	Super na dlouhé vousy
– měkkost a tvar
¡ Nanáší se na zcela
suché vousy
¡	Objem 100 ml

PÉČE O VLASY A VOUSY
Šampon na vlasy a vousy
HAIR AND BEARD
NATURAL CLEANSER

Balzám na vlasy a vousy
HAIR AND BEARD
NATURAL BALM

¡	Pro časté mytí vlasů a vousů
¡ Měkkost, hydratace, svěžest
¡ 98 % přírodních látek
¡	Objem 100 ml, 250 ml

¡	Pro častou péči o vlasy a vousy
¡ Měkkost, hydratace
¡ 98 % přírodních látek
¡ Nanáší se po umytí, oplachuje se
¡	Objem 100 ml, 250 ml

Ledové tonikum
ICE TONIC
¡ Změkčení a osvěžení
pokožky obličeje
po holení
¡	Snížení podráždění
¡ Zamezení zarudnutí
¡ Bezoplachový
produkt
¡	Objem 100 ml
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PÉČE O VLASY
Obnovující šampon
REBALANCING SHAMPOO

Detoxikační šampon
DETOX SHAMPOO

¡ Na mastnou vlasovou pokožku
¡	Vyrovnání aktivity mazových žláz
¡ Měkkost a ovladatelnost vlasů
¡	Objem 250 ml

¡	Vyčištění a detoxikace vlasové pokožky
do hloubky
¡	Prevence tvorby lupů
¡ Nenarušuje rovnováhu pokožky
¡	Objem 250 ml

Posilující šampon
FORTIFYING SHAMPOO

Posilující sprej
FORTIFYING SPRAY

¡	Posílení jemných vlasů
¡	Pružnost
¡	Ovladatelnost
¡	Objem 250 ml

¡ Revitalizace a ovladatelnost jemných
vlasů
¡ Zpevnění kořínků i vlasů
¡ I pro každodenní použití
¡	Objem 100 ml

s výtažkem z hroznů a zázvoru

s výtažkem z révy, kadidla a zázvoru

Objemový sprej
VOLUMIZING LOTION
¡	Posílení jemných vlasů
¡	Více objemu
¡	Snadnější ovladatelnost
¡	Objem 100 ml, 250 ml

s výtažkem z citronu a pomeranče

Bezoplachový kondicionér
ve spreji
LEAVE-IN SPRAY
¡	Okamžitý účinek
¡ Rozčesání všech typů vlasů
¡	Hydratace, měkkost a lesk
¡	Objem 100 ml

Pomáda na vlasy
POMADE

Pasta na vlasy
PASTE

¡	Extra silná fixace
¡	Lesk a tvar
¡	Používá se do vlhkých i suchých vlasů
¡	Objem 100 ml

¡	Silná fixace s matujícím efektem
¡	Pevnost účesu a přirozený vzhled
¡ Nanáší se do suchých vlasů
¡	Objem 100 ml

Glazura na pánské účesy
GLAZING WAX

Matná pomáda
OPAQUE POMADE

¡	Silná fixace s mokrým efektem
¡ Na detaily a pevnost účesu
¡ Nanáší se do suchých vlasů
¡	Objem 100 ml

¡	Extra silná fixace s matujícím efektem
¡	Vytvarování účesu
¡ Nanáší se do suchých vlasů
¡	Objem 100 ml
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Framesi CZ a SK
ITALY STYLE LINEA, s.r.o.
Opletalova 958/27
110 00 Praha 1
tel. 461 049 020
info@italystyle.cz

Beauty Cosmetic s. r. o.
Vrančovičova 1200/2
841 03 Bratislava
tel. 0907 969 878
info@beautycosmetic.sk

www.framesi.cz

www.framesi.sk
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PRODUKTY NAKUPUJTE TAM, KDE
JIM ROZUMÍ. U PROFESIONÁLŮ.

