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Yunsey professional Ilusionyst plus color  1:1
 Natúr színek  100ml  Ilusionyst  60ml  Barna, csokoládé színek Ilusionyst
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 fekete 1  sötétbarna hamvas szőke 6/91
 barnás fekete 2  középbarna hamvas szőke 7/91
 sötétbarna 3  világosbarna hamvas szőke 8/91
 középbarna 4  aranybarna világos szőke 8/93
 világosbarna 5  aranybarna extra világos szőke 9/93
 sötétszőke 6  aranybarna platina szőke 10/93
 középszőke 7  rezes világos barna 5/94
 világosszőke 8  rezes barnás sötétszőke 6/94
 extra világosszőke 9  rezes barnás középszőke 7/94
 platina szőke 10  vöröses közép barna 4/95
 Hamvas színek Ilusionyst  vöröses világos barna 5/95
 hamvas természetes sötétszőke 6/01  vöröses barnás sötétszőke 6/95
 hamvas természetes középszőke 7/01  vöröses barnás középszőke 7/95
 hamvas természetes világosszőke 8/01  Intenzív világos barna 5/99
 hamvas természetes extra világosszőke 9/01  intenzív barna sötétszőke 6/99
 hamvas természetes platinaszőke 10/01  intenzív barna középszőke  7/99
 intenzív hamvas világos barna 5/11  Yunsey Blond 1+2 ilusionyst professional 60ml
 intenzív hamvas sötétszőke 6/11  Szuper világosító színek Ilusionyst
 intenzív hamvas középszőke 7/11  natúr világos szőke 12/00
 intenzív hamvas világosszőke 8/11  jég szürke szőke 12/01
 intenzív  hamvas extra világosszőke 9/11  ezüstös szürke szőke 12/21
 ezüstös hamvas világos barna 5/12  homok szőke 12/93
 ezüstös hamvas sötét szőke 6/12  szuper világosító hamvas jég szőke 12/227
 ezüstös hamvas világos szőke 7/12  Szivárványos színek Ilusionyst
 Arany színek Ilusionyst  ulravilágos természetes irizáló szőke 9/08
 sötét aranyszőke 6/30  természetes irizáló platinaszőke 10/08
 közép aranyszőke 7/30  clear corrector Ilusionyst
 világos aranyszőke 8/30  szín világosító korrektor C
 extra  világos aranyszőke 9/30  Yunsey ilusionyst színaktíválók Mixton színek
 platina aranyszőke 10/30  Színaktíváló Intensifier - Toner Ilusionyst
 rezes - arany sötétszőke 6/34  zöld 0/11
 rezes - arany középszőke 7/34  arany 0/33
 rezes - arany világosszőke 8/34  réz 0/44
 vöröses - arany sötétszőke 6/35  vörös 0/55
 vöröses - arany középszőke 7/35  violet 0/66
 Réz színek Ilusionyst  kék 0/77
 természetes sötét réz szőke 6/40  ezüst 0/22
 természetes közép réz szőke 7/40  barna 0/99
 természetes világos réz szőke 8/40  Yunsey Ilusyonist katalógus 80 szín
 intenzív közép réz szőke 7/44  Yunsey színező maszkok kiszer. db Kar.#
 intenzív világos réz szőke 8/44  színező maszk ( pakolás )  arany 200ml 12
 Vörös színek Ilusionyst  színező maszk ( pakolás )  platinum/ezüst 200ml 12
 aranyló vörös sötétszőke 6/53  színező maszk ( pakolás )  lila 200ml 12
 aranyló vörös középszőke 7/53  színező maszk ( pakolás )  réz 200ml 12
 aranyló vörös világosszőke 8/53  színező maszk ( pakolás )  vörös 200ml 12
 intenzív vörös sötétszőke 6/55  színező maszk ( pakolás )  barna 200ml 12
 intenzív vörös középszőke 7/55  Oxidálók                                        kiszer. db kiszer. db Kar.#
 intenzív vörös világosszőke 8/55  Oxiyunsey krémoxi 20 vol  6%                  60ml 1000ml 48/12
 lilás - vörös világos barna 5/56  Oxiyunsey krémoxi 30 vol  9%                  60ml 1000ml 48/12
 lilás - vörös sötétszőke 6/56  Oxiyunsey krémoxi 40 vol  12%                  60ml 1000ml 48/12
 Padlizsán színek Ilusionyst  Spec.krémoxi 10 vol  3%   120ml 1000ml 24/12
 vöröses - lila közép barna 4/65  megjegyzés:
 vöröses - lila világos barna 5/65

 *** A krémhajfestékek kiszerelése: (48/karton > 6/zsugor)  a feltüntetett megrendelt mennyiség minden esetben db-ban értendő!

PROFESSIONAL



Szőkitőporok és színfejlesztők kiszer. db Kar.#  Vigorance Napfényes haj kezelők kiszer. db Kar.#
 szőkítőpor extrém tasakos              15g 40  Solar-nap sampon 250ml 12
 szőkítőpor special csomag/box            1x500g 4x500g 1 / 4  Solar-nap kondiciónáló 2-fázisú hajvédőspray 200ml 12
 ammóniamentes special szőkítőpor tasakos               15g 40  Yunsey fixáló habok kiszer. db Kar.#
 ammóniamentes special szőkítőpor fémdobozos              500g 12  Volumen UP volumennövelő fixáló hab erős 300ml 12
 Speciális színfokozó kiszer. db Kar.#  Vibrant Curls fixáló hab extra erős hővédővel 300ml 12
 Coo.Red aktívátor ( vörös ördög ) 125ml 6  Ash hamvasító színező fixáló hab hamu 300ml 12
 Festés előtti és utáni kimélő kezelés kiszer. db Kar.#  Silver színező fixáló hab ezüst 300ml 12
 kontúr festéklemosó                   100ml 24  Tofee színező fixáló hab karamell 300ml 12
 bőrvédő folyadék                           100ml 24  Yunsey styling, hajfixálók, formázók kiszer. db Kar.#
 Vigorance semleges Neutral és aroma samponok kiszer. db Kar.#  hullámos haj kiegyenesítő 250ml 12
 neutrál sampon                          1000ml 12  hajtőemelő ( Alive root ) 175ml 12
 neutrál sampon                               5 liter 1  hajfény spray 200ml 18
 aroma sampon Mangó           1000ml 12  termál hővédő, kondícionáló haj spray 200ml 18
 aroma sampon Szeder           1000ml 12  Yunsey styling formázó gélek, vaxok kiszer. db Kar.#
 aroma sampon Menta            1000ml  12  hajfixáló gél erős ( vizes hatás ) 200ml 24
 aroma sampon Fahéj 1000ml 12  hajfixáló gél ultra erős Totál fix 200ml 24
 aroma sampon Zöldtea 1000ml 12  hajfixáló gél Radical fix 200ml 24
 Vigorance regeneráló gyógynövényes kezelő kiszer. db Kar.#  Textúra formázó krém 200ml 24
 regeneráló hajbalzsam gránátalma kivonattal 1000ml 12  modelformázó matt haj wax extra tartás  100ml 12
 Yunsey Problémás haj és fejbőr kezelők  Hard modelformázó matt haj wax extra tartás  100ml 12
 Vigorance gyógyhatású kezelés kiszer. db kiszer. db Kar.#  Yunsey Férfi hajápolási termékek kiszer. db Kar.#
 sampon hajhullás ellen             250ml 1000ml 12/12  sampon férfiaknak 380ml 6
 placenta hajhullás elleni golyós roll on 30ml 24  Eco pumpás férfi hajlakk magas tartás 300ml 12
 placenta ampullák hajhullás ellen 10x10ml 24  zselé férfiaknak erős tartás 200ml 6
 sampon száraz korpás hajra 250ml 1000ml 12/12  férfi haj vax Pomade vizes hatás 100ml 6
 sampon zsíros korpás hajra                 250ml 1000ml 12/12  Yunsey hajlakkok kiszer. db Kar.#
 sampon zsíros hajra                    250ml 1000ml 12/12  utazó aerosolos hajlakk extra erős 75ml 24
 hámlasztó pakolás zsíros fejbőrre 50ml 24  utazó aerosolos hajlakk ultra erős 75ml 24
 sampon száraz végek zsíros tőre 250ml 1000ml 12/12  Eco pumpás hajlakk extra erős 300ml 24
 sampon érzékeny fejbőrre 250ml 1000ml 12/12  aerosolos hajlakk erős 500ml 12
 nyugtató balzsam érzékeny fejbőrre 50ml 24  aerosolos hajlakk erős 750ml 12
 Vigorance helyreállító-regeneráló kezelők db kiszer. db Kar.#  aerosolos hajlakk extra erős 500ml 12
 hidratáló sampon 250ml 1000ml 12/12  aerosolos hajlakk extra erős 750ml 12
 hídratáló pakolás 500ml 12  aerosolos hajlakk ultra erős 500ml 12
 hidratáló balzsam 250ml 1000ml 12/12  aerosolos hajlakk ultra erős 750ml 12
 tápláló sampon                             250ml 1000ml 12/12  Yunsey selyemproteines dauervizek kiszer. db Kar.#
 tápláló hajpakolás 500ml 12  selyemproteines dauervíz nehezen kezelhető hajra extra erős 00 500ml 12
 Ultra tápláló sampon 250ml 1000ml 12/12  selyemproteines dauervíz nehezen kezelhető hajra 0 500ml 12
 Ultra tápláló hajpakolás 500ml 12  selyemproteines dauervíz normál hajra 1 500ml 12
 regeneráló koncentrátum ampullák 10x10ml 24  selyemproteines dauervíz festett hajra 2 500ml 12
 folyékony haj sérült hajra 200ml 24  selyemproteines dauer fixálóvíz 1000ml 12
 tápláló újraépítö szérum 50ml 12  selyemproteines dauer szet nehezen kezelhető hajra 0 80+80ml 12
 Elixír argánolajjal és abyssinia olajjal 100 ml 12  selyemproteines dauer szet normál hajra 1 80+80ml 12
 11+1 professionalis complex hajkezelő 150 ml 6  selyemproteines dauer szet festett hajra 2 80+80ml 12
 Regeneráló őssejt kezelés sampon 500ml 12  Yunsey szervízcikkek kiszer. db Kar.#
 Regeneráló őssejt kezelés maszk 500ml 12  Procare melirfólia vágó gép db 1
 Regeneráló őssejt kezelés lotion 200ml 12  Procare melirfólia 100% alu. 14 mikron 100 m 12
 Yunsey Arany kezelők kiszer. db Kar.#  Procare melirfólia 100% alu. 18 mikron 100 m 12
 sampon argán, keratin, arany 250 ml 12  Yunsey hajfestő tálka db 1
 hajpakolás argán, keratin, gold 500 ml 12  Yunsey hajfestő ecset db 1
 folyékony haj argán, keratin, gold 200 ml 24  Yunsey 1 x használatos festőkendő 30db/cs. db 36
 serum argán, keratin, gold 100 ml 12  Yunsey Univerzális beterítő festő/hajvágó kendő db 1
 Elixir argán, keratin, gold 100 ml 12  Nelly naturális termékei kiszer. db Kar.#
 2 fázisú kondicionáló argán, keratin, gold 500 ml 12  Nelly instant kondicionáló maszk argán olajjal 150ml 12
 Yunsey Kaviáros kezelők kiszer. db Kar.#  Nelly folyékony haj sérült hajra 150ml 12
 sampon kaviár 250ml 12  Nelly termál hővédő, kondicionáló haj spray 200ml 6
 hajpakolás kaviár 500ml 12  Nelly fixáló hab göndör hajra rugalmas hullámok 250ml 12
 11+1 professionalis complex hajkezelő + kaviár 150ml 6  Nelly fixáló hab extra erős 250ml 12
 instant 2 fázisú kondícionáló hajfényspray + kaviár 500ml 12  Nelly fixáló hab extra Volumennövelő 250ml 12
 Vigorance festett haj kezelők kiszer. db kiszer. db Kar.#  Nelly pumpás hajlakk extra erős UV+B5 vitamin 300ml 12
 sampon festett hajra                    250ml 1000ml 12/12  Nelly hajlakk anti-frizz erős 300ml 12
 hamvasító sampon                      250ml 1000ml 12/12  Nelly hajlakk anti-frizz természetes volumennövelő 300ml 12
 hajpakolás festett hajra 500ml 12  Nelly pumpás gél extra erős 300ml 12
 folyékony haj festett hajra 200ml 24  Nelly kifésülő víz 200ml 12
 erdei gyümölcsös 2 fázisú kond. hajfényspray festett hajra 500ml 12  Nelly folyékony Keratin hővédővel 200ml 6
 Vigorance volumen haj kezelők kiszer. db kiszer. db Kar.#  Nelly instant 2 fázisú kondícionáló hajfényspray (kék) 400ml 6
 volumennövelő sampon 250ml 1000ml 12/12  Nelly instant 2 fázisú kondicionáló hajfényspray volumennövelő 400ml 6
 hajdúsító volumennövelő hab 150ml 12  Nelly instant 2 fázisú kondicionáló hajfényspray göndör h.(zöld) 400ml 6
 Vigorance göndör haj kezelők kiszer. db kiszer. db Kar.#  Nelly pomade flexibilis hajfény wax  (szürke) 100ml 6
 sampon göndör hajra                    250ml 1000ml 12/12  Nelly extra fixálás haj wax (kék) 100ml 6
 hajpakolás göndör hajra 500ml 12  Nelly matt formázó haj wax (lila) 100ml 6
 volumennövelő göndör haj krém 150ml 12  Nelly ápoló kézkrémek kiszer. db Kar.#
 Sea Salt kreatív hullámosító spray 250ml 12  Nelly Uni anti-oxidante kézkrém natúr 100ml 12
 göndör haj aktivátor 175ml 12  Nelly Csipkebogyó kivonattal anti-oxidante kézkrém 100ml 12
 antisztatizáló spray göndör hajra 250ml 12  Megrendelő adatai:
 szérum göndör hajra 50ml 12


