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JSME PROFESIONÁLI V TOM, CO DĚLÁME. 
Přinášíme styl, nadčasovost

 a vášeň pro barvy. Probouzíme vaši 
kreativitu. 

Řekněte to svýma rukama
 a vyčarujte umělecké dílo!

Když znáte pravidla jako profesionál, 
můžete je porušit jako umělec!

 



NOVINKA BED HEAD PROFESSIONAL ARTISTIC EDIT.

Portfolio 6 exkluzivních produktů, 

které nesmí chybět v žádném profesionálním kadeřnickém salonu.

Inovativní složení pro lepší kombinování 

a vytváření jedinečných účesů. 

Nejpokročilejší technologie je zárukou, 

že vám účes vydrží po celý den.

Nová prémiová charakteristická vůně.

Funkční balení, které podpoří vaši tvořivost a kreativitu.

Pro více informací a inspiraci naskenujte QR kód 

na obalu výrobků. 30 let odbornosti, 

kreativity a vášně v oblasti stylingu TIGI...

NECHTE SA OVLÁDNOUT SVOU KREATIVITOU  



Chcete dodat vašemu účesu texturu, 
ale přitom mít stále pocit přirozených vlasů na dotek? 
Toto je ten správný produkt pro vás!

Suché sérum vytváří okamžitou texturu a definici, 

bez pocitu slepení. Méně je v tomto případě více!

Speciální aplikátor s kontrolovaným dávkováním zaručí, 

že vždy použijete správné množství produktu. 

Nejlépe působí  a vstřebává se ve vlnitých, 

kadeřavých a hustších vlasech.

50 ml – 140796



Lehký, ale vysoce účinný stylingový krém dodává 
vlasům tvar, fixaci a strukturu, díky čemuž
dokážete vytvořit nepředstavitelné věci! 

Vhodný na všechny typy vlasů, ale jemným až středně hrubým 
dodá extra objem. Hlavními složkami jsou červené mořské řasy, 
známé díky svým hydratačním vlastnostem a antioxidantům 
a ibišků, bohatého zdroje vitamínů dodávajících lesk. 
Obsahuje také směs polymerů, které poskytují 
dlouhotrvající zpevnění, tvar a definici účesu 
prostředníctvím technologie scrunch.

100 ml – 140795



Lehký vyživující krém dodává luxusní lesk 
a zanechává hedvábně jemné a hladké vlasy.

Použijte jej jako podkladový produkt nebo ho jednoduše aplikujte 

při závěrečných úpravách účesu. Je to na vás! Ideální pro všechny 

typy vlasů. Vyhlazuje kutikulu, poskytuje kontrolu proti krepatění 

a chrání vlasy před poškozením z tepla. S obsahem rakytníku 

řešetlákového, bohatého zdroje omega mastných kyselin, 

vitamínu A a C a šípkového oleje nabitého vitamíny 

a antioxidanty, které podporují lesk vlasů. 

100 ml – 140794



Hledáte ideální podkladovou bázi pro vaše vlasy? 
Už víc nemusíte! Tento hydratační sprej vytváří dokonalý 
základ pro jakýkoli účes. 

Předpřipraví vlasy pro následnou aplikaci dalších produktů a zároveň podporuje 

jejich lepší rozčesávání. Vytváří ochrannou bariéru na povrchu vlasů, čímž je chrání 

před poškozením z tepla, zadržuje vlhkost  a dokonale si poradí i s těmi nejneposlušnějšími 

vlasy. Vhodný pro všechny délky i různé struktury vlasů. 

Lze jej kombinovat s jakýmkoli produktem.  

250 ml – 140804



Multifunkční texturovací vosk dodává vlasům 
flexibilní zpevnění - perfektní pro nekonečné
možnosti kreativních účesů. 

Ideální pro krátké až středně dlouhé vlasy. S obsahem červených 

mořských řas bohatých na výživné látky potřebné pro růst vlasů. 

50 ml – 140811



Tento flexibilní 360° lak na vlasy je ideální 
pro konečnou úpravu jakéhokoli účesu! 

Jeho lehká, rychleschnoucí receptura vytváří neviditelné silové pole kolem vlasů, 

které vám umožňuje mít naprostou kontrolu nad účesem. Pro dosažení silnější 

fixace jej stačí navrstvit, výsledný efekt je však stále přirozený a vlasy 

lze doupravit pomocí kartáče. S 360° aplikátorem, který nabízí rozmanitou 

škálu úhlů pro dynamické použití.  

300 ml – 140786
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