van fashion

fix

liss

■
■
■
■
■
■

■ liss control
■ liss control +

fix flexible
fix move
fix anti-frizz
air fix
fix design
fix max

volume
■
■
■
■

volume lift
full volume
full volume extra
pli

textuur

Must-have styling

gloss
■
■
■
■

crystal gloss
digit gloss
gloss control
gloss wax

curl
memory
■ down cream
■ up spray

tecni.art
De professionele stylingrange van
L’Oréal Professionnel richt zich
wereldwijd op:

tecni.art

partner

Persoonlijk advies voor dagelijkse styling:

Het bieden van clean
styling met producten
geboren uit innovatie:
zonder residu én met
voor ieder type haar
een specifiek product.

Het inspireren van de
beste kappers van de
wereld met de laatste
trends op styling- en
fashiongebied: pure
talent.

■ texture spray

Fashionshows
De ‘pure talent’ producten van tecni.art worden
gebruikt bij vele catwalk shows. Onder andere in
Parijs, de fashionhoofdstad van de wereld, worden
producten van tecni.art gebruikt voor de kapsels
op de catwalk.

Uw volgende afspraak is op:

.......................................................................................................................

De producten in de must-have range van tecni.art
beantwoorden alle dagelijkse stylingbehoeften
op gebied van volume, fixatie, controle, textuur
en glans van het haar.
Vraag je L’Oréal Professionnel kapper om
een persoonlijk advies voor jouw haartype
en stylingwensen.

In het afgelopen jaar zijn de producten van tecni.art
gebruikt bij 27 catwalkshows van Cacharel,
Viktor & Rolf, Michel Klein, Emmanuel Ungaro en
vele andere topdesigners wereldwijd.
Kijk voor meer informatie op www.lorealprofessionnel.com.
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fix

volume & textuur

gloss & liss

curl memory

Sprays en gels die
je haar extra
versteviging en
fixatie geven.

Mousses en sprays
voor haar vol volume,
body en textuur.

Gloss producten geven je
haar extra glans terwijl de
liss range je haar ultiem
glad maakt.

Gedefinieerde en
soepele krullen met
een langdurige glans.

fix flexible

fix move

fix anti-frizz

volume lift

full volume

crystal gloss

digit gloss

gloss control

down cream

up spray

Soepel fixerende spray

Styling in beweging

Anti-frizz spray

Spray-mousse voor direct
aanzetvolume

Volume mousse

Finishing spray voor
langdurige glans

Glans en contrast wax

Glansspray

Definitiecrème
voor krullen

Energieke spray
voor krullen

air fix

fix design

fix max

full volume extra

pli

texture spray

gloss wax

liss control

liss control +

Fixatiespray

Fixatie precisiespray

Structuur- en fixatiegel

Volumegevende
brushingmousse

Warmte versteviger voor
natuurlijk/dik/gevoelig haar

Geeft beweging
aan het kapsel

Glanswax met versteviging

Gladmakende gel-crème

Intens gladmakend serum

tecni.art
Verstevigingsfactoren

1

discipline

2

controle

3

natuurlijke
versteviging

4

sterke
fixatie

5

Extra sterke
fixatie

6

Maximale
fixatie

