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• FIXADOR FORÇAR CAP DESTRET
L, AIGUA CAP DESTRET DE CERA
Fragant , aspecte mullat, brillant i brillant. Textura compacta i fàcil manipulació. Disponible
en BLUE ROSE la sèrie groga , taronja, .
envasat: flascó de 100 ml.
ESMALT DEFRIZZER
Ideal per a tot tipus de cabell, especialment per aquells tractats; redueix Frizza i ajuda a
idratarli. Els efectes s, amplifiquen gràcies a les extraordinàries propietats de hialurònic
àcid cationizzato (Hyaloveil ®-P) està continguda en la fórmula , que actua sobre capil·lars
danyat cutícules està protegit de la llum solar directa i als agents atmosfèrics.
envasat: ampolla de 250 ml.

• FIXADOR FORÇA 1
TERMO-esprai SHINE il·luminant termoprotettivo
Humitat també és ideal per plaques i assecador. Gràcies a les seves propietats
nutricionals restaura l, equilibri natural del teu cabell fent especialment sedosa i suau al
tacte. Les molècules especials que componen , amb alta refracció de la llum, donar un
increïble efecte enllumenat el pentinat sencer. També excel·lent amb plaques i phon ,
protegeix el cabell d, acció termal fent el tractament suau i efectiva.
d, embalatge: flacon de 150 ml.
Efecte de vidre llum dens
Els instrueix. Cinema-formant acció sobre l, estructura i regenerant en els consells per a
una llum de mirall.
Cabell impecable i suavitat sedosa.
envasos: ampolla de 100 ml.

• FIXADOR FORÇA 2
ENERGIA-energitzant fixador MOUSSE
Voluminitzador escuma per donar el volum corporal i elasticitat del cabell.
envasat: ampolla 300ml de.

• FIXADOR FORÇA 3
CREMA suau-esmalt rínxols
Anti-dampness-defrizzer. Ideal per posar en relleu el cabell arrissat i suau. Proporciona
definició , força i elasticitat de rínxols mentre que fixava suaument. Proporciona protecció
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tèrmica a cabell utilitzant assecador de cabell i planxes.
envasat: ampolla de 250 ml.
MODELITZACIÓ PASTA OPAC
Forta acció fixador. Conformant el seu cabell donant la forma desitjada i l, estil d, una
textura natural i un control màxim. Pentinats frescos. Acció d, humitat.
envasat: flascó de 100 ml.

• FIXADOR 4 FORÇA
Forte MOUSSE de poder-la configuració
Stilizzante-escuma Styler per acció fixador decidit.
envasat: ampolla 300ml de.
ECO DESTRETS-eco-laca extra fort
No decidir gasos acció fixador de laca. Anti-humitat. Llarga durada el plec i impressionant
volum i brillantor. Rendiment molt alt. No pesen avall el cabell i pot ser eliminat amb unes
poques pinzellades. No produeixen efecte descamació (pols).
paquet: de l, ampolla 350 ml.
Laca fixació fixació forta esprai
Alt segellar , fixador per efectes estructurats i voluminós. Gran brillantor al cabell. És el
cabell de pel. lícula resistent i flexible. No produeixen efecte descamació (pols). Assecat
ràpid. Suprimir amb alguna pinzellada. Vostè pot modelar el teu cabell fins i tot després
que ha estat ruixats. Anti-humitat.
envasat: ampolla de 500 ml de.
AQUA cera-destret fixador impermeable
Cera basat per al cabell polit estilisme de l, aigua i , acció extra fort i decidit. Impecable
aspecte extraordinàriament brillant. Acció d, humitat.
envasat: flascó de 100 ml.
Efecte elàstica de GEL-formigó EXTRA STRONG
Creada per definir i configuren decisivament el pentinat. Fort segellar amb extrema
naturalitat. Fulles cap residu és no grassa i fàcilment amb unes poques pinzellades.
envasos: disponible en tub de 250 ml i gerra de 500ml.
Control de cera-flexibles de GEL
Flexible control extra forta. Combina el control i el suport d, un gel a la flexibilitat i la
brillantor d, una cera. Fórmula professional.
envasos: disponible en tub de 250 ml i gerra de 500ml.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

