Persoonlijk advies voor dagelijkse styling:
■ pearl whip

■ pure jelly

■ motion gel

■ beach crème

pure jelly kan op zowel vochtig als
droog haar toegepast worden.
Op vochtig haar: Breng pure jelly
aan over het gehele haar om een
wet look effect met sterke fixatie te
creëren. Op droog haar: Gebruik
pure jelly op een aantal lokken om
die te accentueren. Hierdoor blijft
het haar kneedbaar en krijgen de
lokken een mooie glans.

voor meer play ball

■ deviation paste

Uw volgende afspraak is op:

extreme looks
trendy
onzichtbare fixatie
fris

play ball

■ density material

Play ball is nu uitgebreid en biedt
ongekende creativiteit voor nog
meer creatieve looks!
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play ball

play ball de creatieve stylinglijn
voor alle effecten

■ extrême honey

Play ball is de creatieve stylinglijn van
tecni.art. De verschillende texturen van
play ball zijn onderling te mengen om
unieke en creatieve looks te maken.

tecni.art

Sensational styling
Serious fun
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Breng een nootje pearl whip aan over
het gehele haar en borstel het haar.
Als finishing, accentuur een aantal
lokken door pearl whip met je
vingers aan te brengen.

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

parelmoer glans
glamour look
luchtige textuur
Kijk voor meer informatie op www.lorealprofessionnel.com.
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Kijk verder

tips & tricks
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tips & tricks

Definitie pasta voor een
gecontroleerde, warrige coupe
met mat effect

Soepele gel voor een boost van
beweging met glanzend effect

Texturiserende en modellerende
pasta voor body en textuur

Powergel met zuivere textuur
voor flexibele fixatie

Tip:

Tip:

Tip:

• Natuurlijk vallende pony’s, zowel schuin als
recht, zijn weer trendy. Gebruik motion gel
om veel beweging in je pony te creëren,
zo valt het mooi en natuurlijk.

• Breng density material aan op vochtig haar
en föhn het. Zo krijgt het haar meer textuur
en creëer je een steil effect met een definitie
van lok voor lok.

• Breng met de vingers pure jelly aan op vochtig haar. Kam je
haar naar achter met je vingers terwijl je het droog föhnt,
zo creëer je een wet look effect.

• Lekker uitdagend is de nieuwe punky look: een
coupe met wijd uitstaande plukjes, laagjes en
asymmetrische lijnen. Ideaal voor kort haar. De
uitstaande plukjes kun je goed accentueren met
de deviation paste.

Verstevigingsfactor 4: sterke fixatie

Modellerende crème voor
een sexy strandlook met
mat effect
Tip:
• Breng beach crème aan op vochtig haar,
beginnend achteraan en werk verder naar
voren, zo creëer je meer volume en een
levendig effect.

Verstevigingsfactor 4: sterke fixatie

Verstevigingsfactor 3: natuurlijke versteviging

Verstevigingsfactor 4: sterke fixatie

Direct fixerende nectar voor
extreme fixatie

Parelmoerglans crème met
luchtige textuur

Tip:

Tip:

• Voor variërende effecten kan extrême honey
in kleinde hoeveelheden op gedeeltes van
het haar aangebracht worden.

• Breng met behulp van een kam pearl whip aan op vochtig haar.
Droog het haar met een föhn en platte borstel.
Gebruik daarna een steiltang om het haar nog steiler te maken.
Door de pearl whip krijgt het haar een mooie glans.

Verstevigingsfactor 6: maximale fixatie
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Tip:

Verstevigingsfactor 1: definitie en glans
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tips & tricks

Verstevigingsfactor 4: sterke fixatie

mix & match!
De producten van play ball kunnen goed met elkaar
gemixt worden. Combine & Play!

• Mix pearl whip en pure jelly om een strakke wet look te creëren! Pure jelly
geeft het haar een wet look effect en de pearl whip zorgt voor een mooie
glans in het haar.
• Boost & define curls: mix motion gel & deviation paste. Breng het aan op
vochtig haar, laat het haar natuurlijk drogen of gebruik een diffuser op lage
stand. Door het mixen van deze twee producten krijg je fijnere krullen.
• Voor een “crunchy effect”: mix motion gel & density material. Finishing
touch: mix beide producten in de handpalmen, wrijf de producten samen
met het haar tussen de handpalmen. Ideaal voor halflang haar.

