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Na trh přichází novinka od italské

značky Framesi, všestranná stylingová

řada, efektivní a se snadným použitím.

Svým složením navíc vlasy chrání před 

vlivem znečištěného životního prostředí. Je

založená na inovativních aktivních látkách,

které vlasy zanechávají pružné a poslušné.

FOR-ME

PRODUCTS FOR-ME
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Cílem FOR-ME je zvýraznit krásu vlasů, 
užít si hru s vlasy a hledat nové styly 
a tvary. Přesně podle tradice Framesi 
umožňuje nejen kreativitu, ale také 
o vlasy pečuje mimo jiné také díky 
mořským řasám!
Formuli produktů obohacují výtažky 
z mořských řas Wakame, jejichž nízká 

molekulární hmotnost umožňuje snadno 
proniknout dovnitř vlasového vlákna.  
Zde opravují a chrání, mají detoxikační 
účinek a obzvláště účinně působí proti 
poškození vlasů vlivem znečištěného 
životního prostředí. Neutralizuje volné 
radikály a zachovává hladinu hydratace 
během tvarování vlasů.

FOR-ME PRODUCTS
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UNIQUE. INDIVIDUAL.  

SPECIAL. CONTEMPORARY.

VÝJIMEČNÝ. OSOBITÝ.  

SPECIÁLNÍ. MODERNÍ.
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Produkty z nové stylingové řady FOR-ME
jsou přehledně rozdělené podle
barev, které určují, jaký efekt na vlasech 
získáte. A pro jednoduchost jsou také nová 
označení – první číslo vždy značí stupeň 
fixace na škále od 1 do 6.
FOR-ME je zkrátka moderní styling určený 
pro ženy i muže.

CO VLASTNĚ UMÍ PŘÍPRAVKY 
OBSAHUJÍCÍ ŘASU WAKAME?

•  chrání proti horku – extrakt z řasy Wakame + filmogenní látky tvoří bariéru proti 
termickému stresu při fénování/žehlení

•  mají anti-aging efekt – extrakt z řasy Wakame + filmogenní látky chránící proti 
znečištěnému ovzduší, neutralizují volné radikály

•  hydratuje – extrakt z řasy Wakame + panthenol dodává více vitality
•  chrání barvu vlasů – extrakt z řasy Wakame + UV filtry, pro více lesku a zářivosti

Pokud chcete svým klientům dopřát 
pečující styling, který nejen vlasy podrží 
v požadovaném tvaru a stylu, ale také je 
ochrání, hydratuje a neutralizuje volné 
radikály, tak řada FOR-ME od italské 
profesionální vlasové kosmetiky Framesi 
je ta pravá.
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