SO POSH
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www.bieweryork.eu

+421 904 561 002

dobrotova.jana@gmail.com

Postup pri kúpaní a balíčkovaní značkou SO POSH PROFESSIONAL
https://www.youtube.com/watch?v=dO3hmYc0pSI&t=54s&ab_channel=SOPOSHGROOMING
1. I'm So Silky + teplá voda (1:10) – naliať na srsť, vytvoriť penu – opláchnuť (môžete zopakovať)
2. I'm So Silky Leave-On (10 ml) + Coat Oil (5 ml) + teplá voda (200 ml) – naliať na srsť, votrieť do srsti, vyžmýkať – neoplachovať
3. Look at Me, I'm Tangle Free – nastriekať na srsť – rozčesať a vyfénovať

I'm So Silky
hodvábny šampón

I'm So Fantastic
hydratačný šampón

Hĺbkovo hydratujúci šampón pre super
vyhladenú padavú a hodvábnu srsť.
Má antistatický účinok a výsledkom je
ťažká padavá srsť.
Hustý, jemný a hlĺbkovo čistiaci
hodvábny
šampón
vyživuje
a
hydratuje srsť.

Hĺbkovo hydratujúci šampón pre
všetky typy srsti. Bohatý na vitamíny,
jemný a hĺbkovo čistiaci. Vyživuje a
hydratuje srsť. Keratín a kolagén
pomáhajú posilňovať a spevňovať srsť
pre krásny lesk. Odstraňuje všetky
laky, kriedu alebo olej. Neobsahuje
parabény, silikóny a má vyvážené pH.
Rieďte v pomere 1:10
Dobre vypláchnite

Rieďte v pomere 1:10
Dobre vypláchnite

300 ml

15,- €

300 ml

18,- €

So White
bieliaci šampón

Look at Me, I'm Tangle Free
rozčesávajúci spray

Vyživujúci a hydratujúci šampón s Na zamotanú srsť.
kokosovým olejom a komplexom Nastriekajte túto dvojfázovú starostlivosť
proteínov.
priamo na srsť, či už na mokrú alebo suchú,
a opatrne vyčešte.
Nevysušuje srsť a dodáva jej krásny Tento produkt môžete použiť aj ako sprej
lesk.
na česanie.
Hydratuje, vyživuje a vyhladzuje srsť.
Neobsahuje parabény a vybielovače
Rieďte v pomere 1:2
Pred použitím dobre pretrepte
Dobre vypláchnite
Neoplachujte

250 ml

15,- €

250 ml

15,- €
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I'm So Fantastic
výživný kondicionér

I'm So Silky Rinse-off
vyhladzujúci kondicionér

I'm So Silky Leave-On
bezoplachový kondicionér

Coat Oil
olej na srsť

Hĺbkovo vyživujúci kondicionér pre
všetky typy srsti, ktorý pôsobí proti
uzlíkom a uľahčuje udržiavanie srsti.
Výsledkom je padavá, vyhladená
srsť, ktorá neelektrizuje.
Kondicionér je bohatý na vitamínykolagén a keratín spolupracujú na
posilnení srsti a dodávajú krásny
lesk.
Neobsahuje parabény, silikóny a má
vyvážené pH.

Super vyhladzujúci kondicionér pre
padavú srsť. Výsledkom je vyhladená,
padavá srsť, ktorá neelektrizuje.
Vyvinuté špeciálne pre výstavnú
úpravu. Obsahuje Crosilk™, ktorý
dodáva extrémny lesk a pomáha pri
rozčesávaní. Kondicionér pôsobí
antistaticky, zabraňuje lietaniu srsti a
tým zanecháva srsť lesklú a
vyhladenú. Je vynikajúci aj pre
vyčesávanie uzlíkov .

Super hydratačný bezoplachový
kondicionér
určený
pre
medzivýstavnú starostlivosť pre
padavú srsť. Udržuje srsť bez
chumáčov a vyhladenú.
Obsahuje Crosilk™, ktorý preniká
do kože až ku korienku vlasu a tým
udržuje srsť dobre česateľnú.

Rieďte v pomere 1:10
Dobre vypláchnite

Rieďte v pomere 1:10
Dobre vypláchnite

Rieďte v pomere 1:20
Neoplachujte

Tento magický olej určený nielen
pre
balíčkovanie,
pomáha
predchádzať zauzleniu srsti a
udržiava
ju
hydratovanú.
Zanecháva srsť vyhladenú a vláčnu
bez mastných rezíduí.
Pridajte 5-20ml do bezoplachového
kondicionéra. Presvedčte sa, že je
táto emulzia dobre zapracovaná do
srsti. Srsť vysušte ako obvykle.
Zabalíčkujte srsť, alebo nechajte na
voľno
Dobre premiešajte
Nevymývajte

300 ml

18,- €

300 ml

18,- €

Je vynikajúci v kombinácií s naším
olejom So Posh Coat Oil.

300 ml

Poštovné a balné 3,- €

18,- €

250 ml

18,- €

