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THE INTELLIFLEX® 
DIFFERENCE 

SVEIKESNIEMS IR GRAŽESNIEMS PLAUKAMS.

Stipresni ir lankstesni išskirtinių šerelių IntelliFlex® dėka. 

Plaukai nesivelia, mažiau lūžinėja ir nebeslenka.



THE ORIGINAL DETANGLER

      Žalias 

Violetinis Pilkas Mėlynas Juodas

    Rožinis Šviesiai violetinis 

Tobulas iššukavimo šepetys darbui salone, po dušo ar paplūdimyje.
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Pilkas

Mėlynas

POP FOLD
Pirmasis ir vienintelis 

profesionalus visų dydžių 
sulankstomas plaukų šepetys. 

Rožinis

PADDLE

Pilkas

Violetinis

Juodas

Rožinis

AquaVents™ yra puikiai tinkamas naudoti duše. 

Stačiakampis šepetys puikiai iššukuoja plaukus jų nepešdamas,  
o taip pat maloniai masažuoja galvos odą. Dėl išskirtinai didelės formos apimamas didesnis 

plaukų paviršiaus plotas - taip pagreitinamas ir palengvinamas šukavimosi procesas!
Šis šepetys puikiai tinka naudoti duše norint iššukuoti šlapius plaukus.
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Pilkas

Mėlynas

POP FOLD
Pirmasis ir vienintelis 

profesionalus visų dydžių 
sulankstomas plaukų šepetys. 

Rožinis
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NEONS

Koralinis

Rožinis Violetinis

Neoninės spalvos.
Tobulas iššukavimo šepetys darbui salone, po dušo ar paplūdimyje.

2016/2017 metais neoninių spalvų šepečiai tituluojami kaip populiariausi!
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HOLIDAY KEYCHAIN
Šepečiai-raktų pakabukai – ne tik puikus aksesuaras, bet ir praktiška dovana. Šie šepečiai 

puikiai iššukuoja net ir ilgus plaukus. Asortimentas sudarytas iš įvairių spalvų.
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LIL’ DETANGLER

Violetinis

Rožinis

Juodas

 MIDI™

Violetinis

Pilkas

Juodas

Mėlynas

Vidutinio dydžio šepečiai besiveliantiems ir trumpesniems plaukams.
Midi dydžio šepetys yra šiek tiek mažesnis nei standartinio,  

todėl yra puikus pagalbininkas keliaujant.
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LIL’ DETANGLER

Violetinis

Rožinis

Juodas

Šepetys, kuris neleidžia veltis plaukams. Puikiai tinka vaikams.
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SHINE

Juodas

Violetinis

Rožinis

Sveikesni ir spindintys plaukai.

Puikiai tinka  
sausam šampūnui iššukuoti.
Šerno šerelių dėka,  
plaukai tampa švelnūs ir švytintys.
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BRUSH CLEANER

Rožinis

Violetinis

Žalias

    22

BRUSH CLEANER 

Over time, brushing your hair can clog the bristles of your brush with unwanted hair.  

Grabbing and pulling at the tangled hairs with your hand weakens the brush and can  

reduce its lifespan. Use the Brush CleanerTM to keep your brushes fresh and clean. 

0601W/PS-PK 
Punchy Pink

0601W/PS-PR 
Lovin Lilac 

0601W/PS-GR 
Mermaid Green 

OPEN STOCK. INNER 12 MASTER 144.
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OPEN STOCK. INNER 12 MASTER 144.

Norint, jog šepetys Jums tarnautų ilgiau, o jo šereliai išliktų tvirti ir savo vietose – 
turimą šepetį valykite Brush Cleaner pagalba!  

Jo dėka puikiai išvalysite šepetyje susikaupusius plaukus ir dulkes.
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OFICIALUS  ‚THE WET BRUSH‘ ATSTOVAS LIETUVOJE – UAB ALLURA | SAVANORIŲ PR. 207, KAUNAS

   +370 652 78737 |       info@allura.lt | www.allura.lt |      WetBrush plaukų šepečiai


