
PROMOCJE!

Kup 3 szt. rozjaśniacza TRENDY HAIR 
DEKO a czwarty otrzymasz GRATIS!

Kup 3 szt. rozjaśniacza TRENDY HAIR KING 
BLEACH POWDER PLEX 500 G a czwarty 
otrzymasz GRATIS!

Kup 3 szt rozjaśniacza MYCOLOR 1000 G 
a czwarty otrzymasz GRATIS!

Topfryz Group
ul Głogowska 173 A,

60-126 Poznań
tel/fax: 61 862 62 68

email: biuro@topfryz.pl

Hurtownia czynna
pon – pt: 8:00 – 16:00
sobota: 9:00 – 13:00

Przedstawiciele:
tel.: 510 188 277
tel.: 509 220 205

www.topfryz.pl
www.facebook.com/Topfryz

www.sklep.topfryz.pl

Przy zakupie 15 farb MyColor, otrzymasz 
kryształki GLOSSY DROPS 100 ML GRATIS!

Fluid błyskawicznie intensywny multi-action 
bez spłukania, daje strukturę i witalność 
włosom.
ZAWIERA: hydrolizowaną keratynę, witaminę 
A – E – F, ekstrakt z aloesu i olej z dziurawca 
oraz filtr słoneczny UV.
NIE ZAWIERA: parabenów i alergenów.
W jednym produkcie, łatwym do użycia jest 
wiele właściwości: zwiększa się połysk, 
naprawia strukturę włosów, zwęża, naprawia 
podwojone końcówki, dodaje ciała 
i objętości, zwiększa zagięcie włosa, 
przyśpiesza suszenie, chroni przed ciepłem 
suszarki/prostownicy, powiększa się 
odporność na wybielające odbicia.

Fluid przeznaczony do naprawiania 
i łatwiejszego rozczesywania do 
wszystkich rodzajów włosów.
Nietłusty - daje maksymalny połysk 
sprawiając, że włosy są miękkie 
niczym jedwab, zapobiega również 
rozdwojeniem się końcówek.
Zawiera sylicon wysokiej jakości 
pochodzenia naturalnego, który 
naprawia włosy wrażliwe, zużyte 
i kruche.

Lekki do modelowania każdego 
rodzaju fryzór.
Daje średnią moc trzymania 
i trwały efekt objętości.
Daje strukturę do każdego rodzaju 
włosów.

FLUID BŁYSKAWICZNIE 
INTENSYWNY

PŁYNNE 
KRYSZTAŁY

PROSZEK 
WOLUMIZUJĄCY

Przy zakupie 20 farb MyColor, otrzymasz 
TRENDY HAIR COLOR STABILIZER PH 3,5 
GRATIS!

S1: Alkalizacyjny szampon, proponowany wcześniej:
   leczenie by prostować / wygładzać STRAIGHT 2;
   leczenie by naprawiać LINK++;
   dla stałego efektu;
   dla farbowania pół-stałego.

Oczyszcza łuski włosów w celu ułatwienia/pomocy przy 
zabiegach wymienionych powyżej.

Nawilża i pięlęgnuje włosy, 
przeciwvdziała utlenianiu i starzeniu 
się koloru, aumentuje efekt natural-
nego połysku po farbowaniu.
OBECNE:
    DESERT DATE OIL
    MLEKO Z BAWEŁNY
    WITAMINA E

Szampon dedykowany do włosów 
farbowanych.
Baza detergentowa zawiera środki 
powierzchniowo czynne pochodze-
nia roślinnego.
Działa łagodnie i nie powoduje 
podrażnień.
Po użyciu szamponu włosy są 
czyste, miękkie, jedwabiste, 
błyszczące i łatwe do rozczesywa-
nia.

Szampon działa delikatnie i nie 
powoduje podrażnień.

Szampon zawierający pigmenty 
niebieskie/fioletowe specyficzne do 
usuwania odbicia żółtego/pomarań-
czowego z włosów blond jasnych 
naturalnych lub farbowanych, 
pasemka(mèches).

Nowa profesjonalna formuła do restrukturyzacji i naprawy 
włosów w czasie zabiegów technicznych.
Łatwa do stosowania, usówa od pierwszego użycia uczucie 
suchości i szorstkość zostawione po zabiegach technicz-
no-chemicznych, zwiększając przy tym wytrzymałość, 
objętość i połysk włosów.
Odnawia strukturę włosów kruchych i delikatnych rywitali-
zując je, dając giętkość i objętość. Można używać jako 
odbudowywacz albo dodatek do wybielaczy, kolorów, 
permanentów, prostowanych.

Produkt w spray-u ph 3.5 regulator natryskowy, zdolny do 
przywracania równowagi włosów, w czasie i po zabiegu 
technicznym.
Zastosowanie stabilizatora kolorów pH 3.5 zamyka 
idealnie łuski włosa, nawilża go i poprawia rozczesywanie. 
Dla lepszego wydłużenia efektów po wszystkich zabiegach 
technicznych i dłuższego trzymania koloru.

SZAMPON DO 
CZĘSTEGO MYCIA SZAMPON MASKA PO KOLORYZACJI 

BEZ PARABENÓW

SZAMPON S1 PRZYGOTOWYWUJĄCY PH 8.5 
NO SLES, NO PEG, SODIUM CHLORIDE I PARABENY 

+ LISCIANTE S2.

Przy zakupie 45 farb MyColor otrzymasz 
PALETĘ KOLORÓW MYCOLOR GRATIS!


