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EXPERIÈNCIA PLAYCOOL
PLAYCOOL pel pentinat de laca, Mousse i gels
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EXPERIÈNCIA PLAYCOOL
PLAYCOOL pel pentinat de laca, Mousse i gels

, Professional, PLAYCOOL línia joventut Dynamics de pentinat de laca , Mousse, Gel ,
Ceres amb variació de brillantor, fort, efecte suau, humits i ris que exalten la creativitat d,
estilistes.

MOUSSE DE
PlayCool mousse és perfecta donar a un pentinat que poden variar d, efecte , mullat, suau
i forta. Dóna cabell una definició perfecta , un excel·lent segell, sabates i protecció.
• Suau mousse i voluminitzador efecte.
Mousse de • WET & ris MOUSSE mullat efecte.
• MOUSSE de forts mousse de fort.
paquet: de llaunes de 300 ml.

LACAT
Línia PLAYCOOL fórmula professional garanteix alt rendiment per a tots els treballs i
tècniques d, assecatge , models, fixes sense que pesa el cabell i sense residus de
productes.
PLAYCOOL ofereix una suau o forts depenent de l, elecció , la creativitats d, estilistes.
• Suau voluminitzador laca efecte.
envasat: 350 ml de polvoritzador.
• Fort laca efecte direccional.
embalatge: 100, de 350 llaunes i 500 ml.

ESPAI brillantor-lubricant
Dóna un efecte de brillantor al teu cabell per a un resultat brillant i fragant. Producte
dissenyat per a un efecte final de pentinat Ultra brillantor. Potencia la creativitat dels
estilistes fer reflexions de color.
envasos: no gasos de 150 ml d, ampolla d, esprai.

ARRISSI l, explosió-estilisme crema
Crea i defineix perfectes ringlets donació elasticitat , flexibilitat i brillantor al cabell arrissat
amb un efecte anti-Frizz.
envasat: ampolla de 100 ml.
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FUSIÓ-GEL fixació forta
Fixació forta amb efecte mirada de mullades de gel , fa possible dibuixar els cabells amb
efecte fixador ultra. Disciplina el teu cabell en la direcció desitjada. Producte molt creatiu i
professional.
envasat: ampolla de 100 ml.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

