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SME PROFESIONÁLI V TOM, ČO ROBÍME. 

Prinášame štýl, nadčasovosť

 a vášeň pre farby. Prebúdzame vašu 

kreativitu. 

Povedzte to svojimi rukami

 a vyčarujte umelecké dielo!

Keď poznáte pravidlá ako profesionál, 

môžete ich porušiť ako umelec! 



NOVINKA BED HEAD PROFESSIONAL ARTISTIC EDIT.

Portfólio 6 exkluzívnych produktov, 

ktoré nesmú chýbať v žiadnom profesionálnom kaderníckom salóne.

Inovatívne zloženia pre lepšie kombinovanie 

a vytváranie jedinečných účesov. 

Najpokročilejšia technológia je zárukou, 

že vám účes vydrží po celý deň.

Nová prémiová charakteristická vôňa.

Funkčné balenie, ktoré podporí vašu tvorivosť a kreativitu.

Pre viac informácii a inšpiráciu naskenujte QR kód 

na obale výrobkov. 30 rokov odbornosti, 

kreativity a vášne v oblasti stylingu TIGI...

NECHAJTE SA OVLÁDNUŤ SVOJOU KREATIVITOU  



Chcete dodať vášmu účesu textúru, 
no pritom mať stále pocit prirodzených vlasov na dotyk? 
Toto je ten správny produkt pre vás!

Suché sérum vytvára okamžitú textúru a definíciu, 

bez pocitu zlepenia. Menej je v tomto prípade viac!

Špeciálny aplikátor s kontrolovaným dávkovaním zaručí, 

že vždy použijete správne množstvo produktu. 

Najlepšie pôsobí  a vstrebáva sa vo vlnitých, 

kučeravých a hustejších vlasoch.

50 ml – 140796



Ľahký, ale vysoko účinný stylingový krém dodáva 
vlasom tvar, fixáciu a štruktúru, vďaka čomu 
dokážete vytvoriť nepredstaviteľné veci! 

Vhodný na všetky typy vlasov, no jemným až stredne hrubým 
dodá extra objem. Hlavnými zložkami sú červené morské riasy, 
známe vďaka svojim hydratačným vlastnostiam a antioxidantom 
a ibištek, bohatý zdroj vitamínov dodávajúcich lesk. 
Obsahuje taktiež zmes polymérov, ktoré poskytujú 
dlhotrvajúce spevnenie, tvar a definíciu účesu 
prostredníctvom technológie scrunch.

100 ml – 140795



Ľahký vyživujúci krém dodáva luxusný lesk 
a zanecháva hodvábne jemné a hladké vlasy.

Použite ho ako podkladový produkt alebo ho jednoducho aplikujte 

pri záverečných úpravách účesu. Je to na vás! Ideálny pre všetky 

typy vlasov. Vyhladzuje kutikulu, poskytuje kontrolu proti krepovateniu 

a chráni vlasy pred poškodením z tepla. S obsahom rakytníka 

rešetliakového, bohatého zdroja omega mastných kyselín, 

vitamínu A a C a šípkového oleja nabitého vitamínmi 

a antioxidantmi, ktoré podporujú lesk vlasov. 

100 ml – 140794



Hľadáte ideálnu podkladovú bázu pre vaše vlasy? 
Už viac nemusíte! Tento hydratačný sprej vytvára dokonalý 
základ pre akýkoľvek účes. 

Predpripraví vlasy pre následnú aplikáciu ďalších produktov a zároveň podporuje 

ich lepšie rozčesávanie. Vytvára ochrannú bariéru na povrchu vlasov, čím ich chráni 

pred poškodením z tepla, zadržiava vlhkosť  a dokonale si poradí aj s tými najneposlušnejšími 

vlasmi. Vhodný pre všetky dĺžky ako aj rôzne štruktúry vlasov. 

Možno ho kombinovať s akýmkoľvek produktom.  

250 ml – 140804



Multifunkčný textúrovací vosk dodáva vlasom 
flexibilné spevnenie - perfektné pre nekonečné
možnosti kreatívnych účesov. 

Ideálny pre krátke až stredne dlhé vlasy. S obsahom červených 

morských rias bohatých na výživné látky potrebné pre rast vlasov. 

50 ml – 140811



Tento flexibilný 360° lak na vlasy je ideálny 
na konečnú úpravu akéhokoľvek účesu! 

Jeho ľahká, rýchloschnúca receptúra vytvára neviditeľné silové pole okolo vlasov, 

ktoré vám umožňuje mať úplnú kontrolu nad účesom. Pre dosiahnutie silnejšej 

fixácie ho stačí navrstviť, výsledný efekt je však stále prirodzený a vlasy 

je možné doupraviť pomocou kefy. S 360° aplikátorom, ktorý ponúka rozmanitú 

škálu uhlov pre dynamické použitie.  

300 ml – 140786
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