
Hairways - Nerokas tuotesarja paljon matkustaville
Hairways on korkealuokkainen matkakokoisiin tuotteisiin erikoistunut lifestyle-tyyppinen tuotesarja, joiden nerokas pakkausmuotoilu sekä
tuotevalikoima palvelee niin bisnes- kuin lomamatkailijoita. Hairways -tuotteet ovat kevyitä ja vievät vain pienen tilan nerokkaan
pakkausmuotoilun ansiosta. 100 ml tuotteet on mahdollista kuljettaa käsimatkatavaroissa mukana. Tuotteet ovat multifunktionaalisia, eli yksi
tuote soveltuu useaan käyttötarkoitukseen. Hyvä matkatuotevalikoima nopeuttaa myös pakkaamista.

 

Hairways tuoteet:

02 Wash & Shave 3 in 1
Kosteuttava shampoo, raikas suihkusaippua ja parranajogeeli, kaikki kolme ominaisuutta yhdessä tuotteessa! Sopii päivittäiseen käyttöön. SH 9,90 €.

03 Conditioning Shampoo
Kosteuttava shampoo normaaleille, vaurioituneille ja värikäsitellyille hiuksille. Ravitsee ja kosteuttaa tehokkaasti latistamatta hiusta. Antaa kiiltoa hiuksiin.
Shampoon sisältämä UV-suoja ehkäisee hiusväriä haalistumiselta. SH 9,90 €.

04 Hair Styling Cream 2 in 1
2 in 1 hiusten muotoiluvoide rajattomaan hiusten muotoiluun! Monipuolinen, antaa hiuksiin rakennetta sekä vahvaa, joustavaa tukea, jonka ansiosta hiukset
ovat helposti uudelleen muotoiltavissa. Voidaan käyttää kosteisiin tai kuiviin hiuksiin. Sopii kaikille hiustyypeille.  SH 12,90 €.

05 Moisturizer & After Sun
Kosteuttava ja ihoa ravitseva vartalovoide. Sopii päivittäiseen käyttöön ja heti auringonoton jälkeen. Vartalovoide sisältää pitkäkestoisesti kosteuttavien
arganöljyn ja karitevoin lisäksi viilentävää mentholia sekä ihoa rauhoittavaa aloe veraa. Sopii kaikille ihotyypeille. SH 12,90 €.

06 Face & After Sun Cream
Tehokkaasti kosteuttava ja ihoa ravitseva voide kasvoille. Sopii päivittäiseen käyttöön ja auringonoton jälkeen. Voiteen sisältämät hyaluronihappo ja keramidit
kosteuttavat ihoa tehokkaasti ja pitkäkestoisesti, aloe veraa rauhoittaa ihoa. Sopii kaikille ihotyypeille. SH 14,90 €.

07 Cleansing Spray & Deo
Erittäin tehokas vesipohjainen spray hienhajua vastaan sekä käsien desinfiontiin. Tehokas koostumus neutraloi bakteerien aiheuttamaa hajua. Hopeaoksidi ja
provitamiini B5 muodostavat ihoa hoitavan, pitkäkestoisen suojan. Hajusteeton. SH 9,90 €.

08 Beard & After Shave Lotion
Kosteuttava After Shave ja partavoide. Rauhoittaa ja kosteuttaa tehokkaasti ihoa parran ajon jälkeen. Auttaa ylläpitämään myös parran kosteustasapainoa.
Imeytyy nopeasti tehden ihosta ja parrasta pehmeän tuntuisen. Sopii kaikille ihotyypeille. SH 14,90 €.

09 Micellar Water
Kolmivaikutteinen puhdistusvesi päivittäiseen käyttöön. Poistaa meikin, puhdistaa ihon hellävaraisesti mutta tehokkaasti ja rauhoittaa ihoa. Pro vitamin B5 ja
argan uute kosteuttavat ihoa tehden siitä samettisen pehmeän. Sopii kaikille ihotyypeille. SH 9,90 €.

10 Intimate Moisturizer
Laadukas vesipohjainen liukuvoide, joka sopii käytettäväksi kondomien ja seksilelujen kanssa. Sopii erinomaisesti myös hierontaan. Säilyttää liukkauden
pitkään ja on helppo pestä pois iholta. Hajusteeton. SH 12,90 €.

11 Sun Protection Spray SPF 30
Aurinkosuojasuihke kasvoille ja vartalolle. Antaa tehokasta suojaa UVA/UVB säteitä vastaan. Kevyt koostumus, imeytyy nopeasti ja kosteuttaa ihoa.
Suojakerroin 30. SH 19,90 €.

 

Maahantuonti:
Sim Finland Oy, Pallotie 2, 33470 Ylöjärvi

Myynti:
Parturi-kampaamot ja hyvin varustellut tavaratalot sekä tax free myymälät
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