van fashion

play ball

color show
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motion gel
beach crème
deviation paste
density material
extreme honey

liss cream
define wax
volume mousse
finish spray
fix spray

a-head

hairmix
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sprax
clay
web
glue

sublime shine
glam definition
spiral splendour
supreme smooth

hot style

Creatieve styling

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

■ constructor
■ iron finish

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:

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

tecni.art

partner

Persoonlijk advies voor dagelijkse styling:

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

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

De specials van tecni.art zijn producten afgestemd
op specifieke stylingwensen: Van styling van
gekleurd haar tot creatieve stylingproducten met
unieke texturen en parfums!
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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play ball

hairmix

color show

a-head

Play ball is het creatieve
stylinggamma van tecni.art.
De gelwax texturen van play
ball zijn onderling te mengen
om unieke looks te creëren.

Biedt glans, hydratatie en
controle voor dik, droog en
weerbarstig haar.

Stylingproducten speciaal
voor gekleurd haar.
Beschermende werking voor
de haarvezel met respect
voor gekleurd haar.

Explosieve styling voor
kort tot halflang haar.

motion gel

beach crème

sublime shine glam definition

liss cream

define wax

sprax

clay

web

glue

Soepele gel voor een boost
van beweging met glanzend
effect

Modellerende crème voor een
sexy strandlook met mat effect

Anti-frizz serum
voor droog haar

Gladmakende styling milk
voor gekleurd haar

Waxcreme voor gekleurd
haar

Spray Wax

Matterende klei

Modelleer pasta voor
creatieve styling

Structurerende
vezelige gel

Modellerende
balsem voor droog
haar

hot style
Warmtegevoelige
producten die perfect
te gebruiken zijn in
combinatie met föhn
of steiltang.

deviation paste

density material

extreme honey

spiral splendour supreme smooth

volume mousse

finish spray

fix spray

Definitiepasta voor een
gecontroleerd, warrige coupe
met mat effect

Texturiserende en
modellerende pasta

Direct fixerende nectar voor
extreme fixatie

Nutri-crème voor
controle van droog
gekruld haar

Volumegevende mousse
voor gekleurd haar

Finishing spray
voor gekleurd haar

Fixatiespray
voor gekleurd haar

Gladmakende
nutri-crème voor
droog haar

Verstevigingsfactoren

1

discipline

4

sterke
fixatie

2

controle

5

Extra sterke
fixatie

3

natuurlijke
versteviging

6

Maximale
fixatie

constructor

iron finish

Construction spray,
stylen en re-stylen

Thermo-actieve milk
voor perfect steil haar

