
I don’t need
a styling
I need a hug



hug gives you



Hovorí sa,  že ak niekoho objímete a naozaj 
to myslíte vážne, získate deň svojho života 
navyše. Preto sme vytvorili HUG* s použitím 
aktívnych zložiek vybraných zo sveta 
Longevity Foods (Potraviny dlhovekosti) a 
Longevity Oils (Oleje dlhovekosti), aby sme 
vlasom zaručili skutočný komfort. 

Aktívne zložky boli starostlivo  
vybrané a zahŕňajú 

Potraviny dlhovekosti  
/ granátové jablko / goji / včelí vosk 

Oleje dlhovekosti / vetiver / 

olivový / mandľový / jojobový / arganový 

V rôznych pomeroch a v rôznych 
formulách, ktoré poskytujú žiarivosť aj tým 
najextrémnejším štýlom.

* Hug, preklad anglického slova “objatie”.



Výskumné laboratóriá  Jean Paul 
Mynè vytvorili HUG, rad stylingových 
produktov novej generácie, ktoré zaručujú 
neprekonateľnú výdrž. Obaľujú vlasy 
vrúcnym objatím a dodávajú im komfort, 
ochranu a bezpečie, ktoré každý deň 
potrebujú.

PRÍJEMNÉ OBJATIE PRICHÁDZA V ŠTYROCH 
RÔZNYCH INTENZITÁCH, ABY SA ZHODOVALI 
V SILE VÁŠHO POŽADOVANÉHO STYLINGU.



SWEET 
jemné    

BALANCED 
vyvážené

INTENSE 
intenzívne 

ULTRA INTENSE 
ultra intenzívne

4 INTENZITY



IN LAYER
( prekrývanie )



Viacúčelové kompatibilné receptúry  
pre neobmedzené výsledky.
Všetky produkty radu HUG je možné  
miešať medzi sebou vo vrstve alebo  
v zmesi, aby vyhovovali potrebám 
všetkých štýlov a typov vlasov. Popustite 
uzdu svojej fantázie a vytvorte nekonečné 
štýlové efekty s týmito ľahkými,  
beztiažovými a exkluzívnymi produktmi.

( miešanie )
IN BLEND





Najlepšie prípravky  
pre jemným efektom.

Sweet



Hug Enjoyable 
Vetiver Oil
| SWEET |

100 ml

Jemný ultraľahký luxusný olej.
Pri aplikácii na suché vlasy Hug Enjoyable 
Vetiver Oil hydratuje, uľahčuje styling a 
zanecháva vlasy jemné bez toho, aby 
boli zaťažené. Pre intenzívny účinok stačí 
jedna kvapka.

V kombinácii s inými produktmi z 
radu HUG zvyšuje ich hydratačnú silu. 
Okamžite sa vstrebáva vďaka ultra 
jemnej, tekutej textúre. Obohatený o 
oleje z vetiveru a šipky, ktoré obnuvujú a 
chránia vlasy.

Hug Enjoyable 
Glaze 
| SWEET |

150 ml

Výživná a tvarovacia glazúra. 
Táto glazúra, ktorá by sa mala nanášať 
na vlhké vlasy, uľahčuje ich úpravu a 
„zapamätá si“ tvar vašich vlasov. Či 
už chcete rovné vlasy alebo perfektné 
kučery, Hug Enjoyable Glaze Sweet je pre 
vás ideálnym objatím. 

Vďaka prírodným aktívnym zložkám 
z granátového jablka a organického 
olivového oleja dodáva krepovitým 
vlasom lesk, kontrolu, zanecháva ich 
jemné a tvarované.

Sweet



Hug Enjoyable 
ECO Hair Spray 
| SWEET |

250 ml

Pre textúru vlasov, ktoré sú jednoduché 
na úpravu.
Neviditeľný sprej na vlasy, bez plynu, s 
ľahkou fixáciou. Veľmi jemná hmla, ktorá 
dodáva vlasom prirodzene vyzerajúcu 
fixáciu. 

Ideálny na dodanie štruktúry a 
ochranu vlasov pred vlhkosťou. 
Umožňuje upravovať vlasy aj po 
aplikácii. Rýchloschnúci, nelepivý, ľahko 
odstrániteľný, nezanecháva žiadne 
zvyšky.

Hug Enjoyable 
Hair Gel
| SWEET |

150 ml

Krémový gél, ktorý dodáva žiarivosť  
a ľahkú fixáciu.
Je obohatený o prírodné aktívne zložky, 
ako sú plody goji a organický olivový 
olej, hydratuje a vyživuje vlasy pre 
flexibilný styling.

Zanecháva vlasy lesklé a elastické aj 
pri tých najnáročnejších štýloch. Dá sa 
kombinovať s ultra intenzívnym Hug 
Enjoyable gélom na vlasy pre zvýšenie 
fixácie.

Hug Let’s Shine 
Shining Spray
| SWEET |

100 ml

Rozjasňujúci a hydratačný sprej.
Rozjasňujúci a hydratačný ľahký 
sprej, ktorý sa používa na rozžiarenie 
a ozdobenie účesu alebo na úpravu 
objemných kučeravých vlasov. 

Ideálny pre styling, ktorý nevyžaduje 
použitie rúk, stačí nastriekať zo 
vzdialenosti cca 20 cm, aby vlasy získali 
maximálny lesk.





Najlepšie prípravky  
pre stredne silný efekt.

Balanced



Hug 
All You Need 
| BALANCED |

150 ml

Viacúčelové sérum.
Ľahké sérum pôsobí ako skutočný 
krém na vlasy. Kompletné obnovujúce 
ošetrenie. Nekonečné výhody v jednej 
fľaštičke. 

Vzácne aktívne zložky sú prírodné a 
obsahujú eko-certifikovaný výťažok z 
prasličky, pšeničné beta-glukány, deriváty 
mandľového a jojobového oleja. Extrakt 
z granátového jablka, organický olivový 
olej a hydrolyzovaný keratín, vďaka čomu 
je Hug All You Need skutočným elixírom 
dlhovekosti pre vaše vlasy.

Hug Enjoyable 
Hair Cream Mousse
| BALANCED |

300 ml

Výživná pena pre kontrolu, objem a 
formuláciu.
Vyvážená krémová pena na vlasy 
Hug Enjoyable Hair Cream Mousse je 
skutočne všestranná, pretože dodáva 
objem jemným vlasom a skrotí kučeravé, 
krepovité vlasy. 

 Keď sa aplikuje na vlhké vlasy, 
buď samostatne, alebo s inými produktmi 
z radu HUG, prispôsobí sa všetkým 
potrebám pre jedinečný vzhľad. 

Balanced



Hug Enjoyable 
Hair Spray 
| BALANCED |

400 ml

Ultra jemný lak na vlasy, bez zaťaženia, 
stredná fixácia.
Tento žiarivý sprej na vlasy obsahuje 
zmes vysoko sofistikovaných zložiek. Je 
ľahký a spracovateľný a jeho flexibilná, 
dlhotrvajúca sila fixácie zanecháva 
nelepivé zvyšky. 

Je to dokonalý produkt na vytváranie 
a udržiavanie jemných, prirodzene 
vyzerajúcich účesov. Ľahko sa vyčesáva 
bez zaťaženia vlasov a vytvára lesklú 
bariéru na ochranu pred krepovatením a 
vlhkosťou.

Hug Enjoyable Blow Up 
Volumizing Powder 
| BALANCED |

10 g

Objemový púder so strednou fixáciou.
Tento produkt ponúka možnosť dodať 
objem jemným vlasom s okamžitým 
efektom. Dokonalý pomocník pri 
účesoch, ktoré potrebujú pozdvihnúť. 





Najlepšie prípravky  
pre silný efekt.

Intense



Hug Enjoyable
Curly Hair
| INTENSE | 

150 ml

Jemné, zdravé a žiarivé kučery.
Vysokoúčinné sérum na kučery vďaka 
výťažku z goji, organickému olivovému 
oleju, jojobovému oleju a pantenolu 
v zložení. Je ultra-hydratačný a dáva 
kučerám nový život: vyživuje a tvaruje ich 
bez toho, aby ich zaťažoval, a poskytuje 
dlhotrvajúcu ochranu pred vlhkosťou. 

Ak chcete dosiahnuť iný efekt, stačí 
zmeniť množstvo produktu, ktoré 
použijete, alebo zvýšiť jeho hydratačnú 
silu zmiešaním s jedným zo vzácnych 
olejov z rovnakej rady produktov.

Hug Enjoyable
Vetiver Oil
| INTENSE |

100 ml

Vetiverový olej. 
Vyživuje, hydratuje a obnovuje vlasy. 
Tento olej aplikujte na vlhké vlasy. Možno 
ho kombinovať s mnohými ďalšími 
produktmi z rady HUG, aby sa zvýšili 
hydratačné účinky bez zaťaženia vlasov. 

Chráni pred vlhkosťou, obnovuje a 
eliminuje statickú elektrinu. Ľahko 
preniká a dodáva vlasom neprekonateľný 
lesk.

Intense



Hug Enjoyable
Hair Protector Serum 
| INTENSE |

100 ml

Ochranné sérum na vlasy.
Toto vzácne sérum s výživnými a 
hydratačnými olejmi je vaším štítom proti 
tepelným zdrojom. Použite na vlhké vlasy 
pred použitím fénu  alebo na suché vlasy 
pred použitím žehličky. 

Obohatený o arganový olej, ľanový olej 
a olej z pšeničných klíčkov pomáha 
regenerovať vlasovú štruktúru pre lesklé 
a ľahké vlasy. Skvelý produkt, ktorý 
možno kombinovať s ostatnými z rady 
HUG.

Hug Enjoyable 
Hair Spray
| INTENSE | 

400 ml

Ultra jemný lak na vlasy, bez zaťaženia, 
so silnou fixáciou.
Tento sprej na vlasy je vyrobený zo 
zmesi vysoko sofistikovaných zložiek. 
Silná fixácia, aj keď textúra je ľahká a 
je spracovateľná bez toho, aby sa stala 
lepkavou. 

Ideálny produkt na vytváranie a 
udržiavanie dlhotrvajúcich účesov. Chráni 
pred vlhkosťou, eliminuje krepovatenie a 
dodáva vlasom neprekonateľný lesk.

Hug Enjoyable
Matte Wax
| INTENSE | 

100 ml

Matný vosk.
Obsahuje iba prírodné vosky a ceramidy 
na rastlinnej báze, s matným povrchom. 
Zabudnite na tradičné vosky na vlasy a 
vyskúšajte Hug Enjoyable Matte Wax.

Jediný svojho druhu. S výnimočne 
bohatým kozmetickým základom je 
nabitý výživnými aktívnymi zložkami a 
rastlinnými ceramidmi, ktoré udržia váš 
vzhľad a zahalia vaše vlasy do jemného 
objatia.





Najlepšie prípravky  
pre extra silný efekt.

Ultra
Intense



Hug Enjoyable 
Curly Hair Serum
| ULTRA INTENSE | 

150 ml

Vlasové sérum na kučeravé vlasy. 
Vysoko výkonné ultra hydratačné sérum 
na kučeravé vlasy. Je všeliekom na vaše 
kučery, vyživuje ich a tvaruje bez toho, 
aby ich zaťažoval. 

Dlhodobo chráni pred vlhkosťou, s ultra 
intenzívnym účinkom. Účinok môžete 
upraviť podľa množstva aplikovaného 
produktu alebo zvýšiť hydratačný účinok 
jeho použitím v zmesi s niektorým zo 
vzácnych olejov rovnakej rady.

Hug Enjoyable 
Hair Gel
| ULTRA INTENSE | 

150 ml

Silný gél na vlasy.
Ultra intenzívny účinok a fixácia. 
Krémový gél pre ultra silnú fixáciu. Vaše 
vlasy budú robiť presne to, čo od nich 
chcete. Ideálne pre extrémne, okamžité 
a dlhotrvajúce účesy. Vytvára vzhľad pre 
vlasy, ktorý dodá vášmu štýlu charakter. 

Aplikujte na vlhké alebo suché vlasy a 
vytvorte si účes svojich snov s jemnými 
prírodnými aktívnymi zložkami vrátane 
extraktu z goji a organického olivového 
oleja.

Ultra Intense



Hug Enjoyable Blow Up
Volumizing Powder
| ULTRA INTENSE | 

10 g

Ultra intenzívny púder pre objem. 
Dodajte okamžitý objem tenkým vlasom. 
Ideálne na podporu fixácie a objemu 
účesov „ultra pevným“ spôsobom a 
dlhotrvajúcimi účinkami. 

Hug Enjoyable 
Matte Wax
| ULTRA INTENSE | 

100 ml

Silný matný vosk. 
Vosk obsahujúci iba prírodné vosky a 
ceramidy na rastlinnej báze s  matným 
povrchom. Zabudnite na tradičné vosky 
na vlasy a vyskúšajte Hug Enjoyable 
Matte Wax ultra intenzívny, jediný svojho 
druhu. 

S výnimočne bohatým kozmetickým 
základom je nabitý výživnými aktívnymi 
zložkami a rastlinnými ceramidmi, ktoré 
udržia váš vzhľad a zahalia vaše vlasy do 
jemného a silného objatia.



MIX&FIX
VRSTVA  A
ZMES

*

* Odporúčané kombinácie 
produktov, aplikované jedna 
po druhej alebo zmiešané. Pre 
ešte efektívnejší výsledok.



MIX&FIX
VRSTVA  A
ZMES



H
L

A
D

K
Ý

E
F

E
K

T



štruktúra vlasu

rovný/hrubý vlas 

rovný/tenký vlas

tenký/vlnitý vlas

tenký/kučeravý 
vlas

krepovitý/
kučeravý vlas

krepovitý/vlnitý 
vlas

+

+

+

+

+

+

Hug 
All You Need 
| Balanced |

Hug 
Enjoyable 
Hair 
Protector 
Serum  
| Intense |

Hug 
All You Need 
| Balanced |

Hug 
Enjoyable 
Vetiver Oil 
| Sweet | 

Hug 
All You Need 
| Balanced |

Hug 
Enjoyable 
Vetiver Oil 
| Sweet | 

Hug 
Enjoyable 
Glaze 
| Sweet |

Hug 
Let’s Shine
Shining 
Spray 
| Sweet |

Hug 
Enjoyable 
Hair 
Protector 
Serum  
| Intense |

Hug  
All You Need 
| Balanced |

Hug  
All You Need 
| Balanced |

Hug 
Enjoyable 
Hair 
Protector 
Serum  
| Intense | 

Hug 
Enjoyable 
Hair Gel 
| Sweet | 

+

Plochá kefa na vlasy na 
použitie pred sušením

Veľká kefa

SETOLA 
/ natural

  72 mm

TERMIX
/ termix

  74 mm 



E
F

E
K

T
T

O
B

J
E

M
U

 K
U

Č
IE

R



rovný/hrubý vlas 

rovný/tenký vlas

tenký/vlnitý vlas

tenký/kučeravý 
vlas

krepovitý/
kučeravý vlas

krepovitý/vlnitý 
vlas

+

+

+

+

+

+

Hug 
Enjoyable 
Hair Gel  
| Sweet |

Hug 
Enjoyable 
Hair Cream 
Mousse
| Balanced |

Hug 
Enjoyable 
Hair Cream 
Mousse
| Balanced |

Hug 
Enjoyable 
Blow Up
Volumizing 
Powder
| Balanced |

Hug 
Enjoyable 
Hair Gel 
| Sweet |

Hug 
Enjoyable 
Blow Up
Volumizing 
Powder
| Balanced |

Hug 
All You Need 
| Balanced |

Hug 
Enjoyable 
Glaze 
| Sweet |

Hug 
Enjoyable 
Blow Up
Volumizing 
Powder
| Balanced |

Hug 
Enjoyable 
Curly Hair 
Serum
| Ultra 
Intense |

Hug 
Enjoyable 
Glaze 
| Sweet |

Hug 
Enjoyable 
Curly Hair
Serum
| Ultra 
Intense | 

Hug 
Enjoyable 
Hair Gel 
| Ultra 
Intense | 

+

štruktúra vlasu



E
F

E
K

T
S

K
R

O
T

E
N

Ý
C

H
 K

U
Č

IE
R



rovný/hrubý vlas 

rovný/tenký vlas

tenký/vlnitý vlas

tenký/kučeravý 
vlas

krepovitý/
kučeravý vlas

krepovitý/vlnitý 
vlas

Hug 
Enjoyable 
Curly Hair  
| Intense |

Hug 
Enjoyable 
Hair Cream 
Mousse
| Balanced |

Hug 
Enjoyable 
Glaze 
| Sweet |

Hug
Enjoyable 
ECO Hair 
spray 
| Sweet | 

Hug 
All You Need 
| Balanced |

Hug 
Enjoyable 
Hair Cream 
Mousse
| Balanced |

Hug 
Enjoyable 
Hair Cream 
Mousse
| Balanced |

Hug 
Enjoyable 
Curly Hair
| Intense |

Hug 
Enjoyable 
Curly Hair
Serum
| Ultra 
Intense |

Hug 
Enjoyable 
Hair 
Protector 
Serum   
| Intense |

Hug  
All You Need 
| Balanced | 

Hug 
Enjoyable 
Curly Hair
Serum
| Ultra 
Intense |

Hug 
Enjoyable 
Vetiver Oil 
| Intense |

štruktúra vlasu

Plochá kefa na vlasy na 
použitie pred sušením

Malá kefa

SETOLA 
/ natural

  46 mm

TERMIX
/ termix

  37 mm 

+

++

+

+

+

+ +



E
F

E
K

T
P

R
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O
D

Z
E

N
Ý
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Z

H
Ľ

A
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Plochá kefa na vlasy na 
použitie pred sušením

Malá alebo stredná kefa

rovný/hrubý vlas 

rovný/tenký vlas

tenký/vlnitý vlas

tenký/kučeravý 
vlas

krepovitý/
kučeravý vlas

krepovitý/vlnitý 
vlas

Hug 
Enjoyable 
Matte Wax
| Intense |

Hug
Enjoyable 
Glaze
| Sweet |

Hug 
Enjoyable 
Hair Gel 
| Sweet |

Hug 
Enjoyable 
Matte Wax
| Intense |

Hug 
Enjoyable 
Hair Gel 
| Sweet |

Hug 
Enjoyable 
Matte Wax
| Ultra
Intense |

Hug 
Enjoyable 
Vetiver Oil  
| Intense |

Hug 
Enjoyable 
Hair Gel 
| Ultra 
Intense |

štruktúra vlasu

SETOLA 
/ natural

  53 mm

TERMIX
/ termix

  47 mm 

+

+



E
F

E
K

T
M

A
G

IC
K

Ý
C

H
 V

Ĺ
N



rovný/hrubý vlas 

rovný/tenký vlas

tenký/vlnitý vlas

tenký/kučeravý 
vlas

krepovitý/
kučeravý vlas

krepovitý/vlnitý 
vlas

Hug  
All You Need 
| Balanced |

Hug 
Enjoyable 
Glaze 
| Sweet |

Hug 
Enjoyable 
Hair Cream 
Mousse
| Balanced |

Hug 
Enjoyable 
Blow Up
Volumizing 
Powder
| Balanced |

Hug 
Enjoyable 
Blow Up
Volumizing 
Powder
| Balanced 

Hug  
All You Need 
| Balanced |

Hug  
All You Need 
| Balanced |

Hug 
Enjoyable 
Vetiver Oil  
| Intense |

Hug 
Enjoyable 
Glaze 
| Sweet |

Hug 
Enjoyable 
Hair 
Protector 
Serum  
| Intense |

Hug  
All You Need 
| Balanced | 

Hug 
Enjoyable 
Hair Gel 
| Sweet |

štruktúra vlasu

Plochá kefa na vlasy na 
použitie pred sušením

Stredná kefa

SETOLA 
/ natural

  61 mm

TERMIX
/ termix

  60 mm 

+

+

+

+

+ +



E
F

E
K

T
P

R
IR

O
D

Z
E

N
Á

 Ú
P

R
A

V
A 



rovný/hrubý vlas 

rovný/tenký vlas

tenký/vlnitý vlas

tenký/kučeravý 
vlas

krepovitý/
kučeravý vlas

krepovitý/vlnitý 
vlas

Hug 
Enjoyable 
Hair Cream 
Mousse
| Balanced |

Hug 
Enjoyable 
Hair spray
| Intense |

Hug 
Let’s Shine
Shining 
Spray 
| Sweet |

Hug 
Enjoyable 
Glaze 
| Sweet |

Hug 
Enjoyable 
Blow Up
Volumizing 
Powder
| Balanced |

Hug 
Enjoyable 
Hair spray
| Intense |

Hug 
Enjoyable 
Blow Up
Volumizing 
Powder
| Balanced |

Hug 
Enjoyable 
Hair spray
| Intense |

Hug 
Let’s Shine
Shining 
Spray 
| Sweet |

Hug 
Enjoyable 
Hair Cream 
Mousse
| Balanced | 

Hug 
Enjoyable 
Hair spray
| Intense |

Hug 
Let’s Shine
Shining 
Spray 
| Sweet |

Hug
Enjoyable 
ECO Hair 
spray 
| Sweet | 

Hug 
Enjoyable 
Hair spray
| Balanced |

Hug 
Let’s Shine
Shining 
Spray 
| Sweet |

Hug 
Enjoyable 
Hair Gel 
| Ultra 
Intense |

Hug
Enjoyable 
ECO Hair 
spray 
| Sweet | 

Hug 
Let’s Shine
Shining 
Spray 
| Sweet |

štruktúra vlasu

Plochá kefa na vlasy na 
použitie pred sušením

Stredná kefa

SETOLA 
/ natural

  61 mm

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+



Gél

Hug Enjoyable 
Hair Gel 
| SWEET |

150 ml - CODE HUGE01 
Výživný modelovací gél, 
ľahká fixácia.

Hug Enjoyable 
Hair Gel 
| ULTRA INTENSE |

150 ml - CODE HUGE02 
Výživný modelovací gél, 
extra silná fixácia.

Sérum

Hug Enjoyable 
Glaze 
| SWEET |

150 ml - CODE HUGE03
Hydratačná modelovacia 
glazúra, ľahká fixácia.

Hug 
All You Need 
| BALANCED |

150 ml - CODE HUGE04 

Viacúčelové sérum, 
vyživujúce a upokoju-
júce, stredná fixácia.

Hug Enjoyable 
Curly Hair  
| INTENSE |

150 ml - CODE HUSE01 
Sérum pre definované, 
plné kučery, silná fixácia.

Hug Enjoyable 
Curly Hair Serum  
| ULTRA INTENSE |

150 ml - CODE HUSE03 

Sérum pre definované, 
plné kučery, veľmi silná 
fixácia.

Hug Enjoyable 
Hair Protector 
Serum  
| INTENSE |

100 ml - CODE HUSE02 

Ochranné sérum na 
skrotenie nepoddajných 
vlasov.

Olej

Hug Enjoyable 
Vetiver Oil 
| SWEET |

100 ml - CODE HUVT02 

Ultra jemný olej, 
okamžitá a ľahká  
hydratácia. 

Hug Enjoyable 
Vetiver Oil 
| INTENSE |

100 ml - CODE HUVT01 
Bohatý, výživný olej, 
intenzívna hydratácia.

Kompletná línia



Vosk

Hug Enjoyable 
Matte Wax 
| INTENSE |

100 ml - CODE HUWA01 

Vosk obsahujúci iba 
prírodné vosky a 
ceramidy na rastlinnej 
báze, matný povrch, 
intenzívna fixácia.

Hug Enjoyable 
Matte Wax 
| ULTRA INTENSE |

100 ml - CODE HUWA02 

Voskujte len prírodnými 
voskami a rastlinnými 
ceramidmi, matný povrch, 
ultraintenzívna fixácia.

Spreje/laky

Hug Enjoyable 
ECO Hair Spray 
| SWEET |

250 ml - CODE HUSP03 

Lak na vlasy pre 
jednoduchú úpravu 
textúr a štýlu, ľahká 
fixácia.

Hug Enjoyable 
Hair Spray 
| BALANCED |

400 ml - CODE HUSP02 

Ultra jemný lak na vlasy, 
bez zvyškov, stredná 
fixácia.

Hug Enjoyable 
Hair Spray 
| INTENSE |

400 ml - CODE HUSP01 

Ultra jemný lak na 
vlasy, bez zvyškov, silná 
fixácia.

Pena

Hug Enjoyable 
Hair Cream 
Mousse 
| BALANCED |

300 ml - CODE HUCR01 

Výživa, kontrola, 
hlasitosť a definícia, 
stredná fixácia.

Hug Enjoyable 
Blow Up 
Volumizing Powder 
| BALANCED |

10 g - CODE HUPO01

Objemový púder pre 
tenké vlasy, intenzívna 
fixácia.

Hug Enjoyable 
Blow Up 
Volumizing Powder  
| ULTRA INTENSE |

10 g - CODE HUPO02

Objemový púder pre  
tenké vlasy, ultra  
intenzívna fixácia.

Púder

Hug Let’s Shine 
Shining Spray 
| SWEET |

100 ml - HUSP04 
Rozjasňujúci a  
hydratačný sprej.



HUG Stojan
CODE ESP90

Predajný stojan.

Veľkosť: 50x15x37 cm

HUG Leták
CODE LIFHUG1

Veľkosť: 10,5x14,8 cm

Interior HUG Taffetà
CODE BAN235

Veľkosť: 70x140 cm

HUG Mix&Fix Plagát
CODE PHUG1

Veľkosť: 50x71 cm

Interior HUG Taffetà
CODE BAN234

Veľkosť: 70x140 cm

Materiál do salónu

HUG Obojstranný plagát 
CODE EXP875

Veľkosť: 60x90 cm


