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  GOVERN SHAMPOO 
 CABELL SUAU I CRESPI 
I un tractament específic per als cabells molt arrissats suau i que i, utilitzat abans LISAP
ULTIMATE PLUS i, relaxa la fibra capil·lar i, millorar pettinabilit i agreugi ; i corposit i
agreugi ;. Gràcies al contingut de Kerasil Complex, Queratina i ceramides A2 i,
reestructura i dóna un efecte de farciment i, reduir i regular la i frizz. El pèl és llis i,
disciplinat i més hidratada i durant molt de temps.

 paquet :.  ampolles de 250 i 1000 ml 

 LISAP ULTIMATE PLUS 
 Màscara Suavitzant HIDRATANT 
I que regeix el tractament per al cabell molt arrissat suau i que desembolica i enforteix
l'estructura del cabell i, donant un efecte de farciment i el manteniment d'un llarg temps
creada amb la planxa llisa. Gràcies Kerasil Complex, Keratina i, Ceramida A2 i Oli de
macadàmia reestructura i enforteix el cabell reduint la i frizz i, donar-li hidratació i suavitat.

 paquet :.    250 ml deixar 

SPRAY  LISAP ULTIMATE PLUS 
 redreçar cosmètica 
LISAP ULTIMATE PLUS conté el triple de la queratina i ceramides A2 que LISAP
ULTIMATE aerosol 3 revitalitzant i llavors és :
• pi i farcit i, perquè i eacute ; amb el contingut de triple de queratina del cabell estan
plens de substància vital donant una sensació de plenitud al tacte ;
• pi i disciplinar i, perquè i eacute ; per la mateixa raó que abans i, pèl governarà gràcies a
pes augmenta ;
• pi i condicionat i, perquè i eacute ; gràcies a les fórmules enriquides altres condicions ;
• pi i Protecció : el seu ús abans de la placa i essencial.
Gràcies a tots i ingesta de queratina i ceramides A2 i, garanties :
• Millora de la fibra capil·lar.
• Reducció de la i rsquo, el frizz i protegir del la humitat i agreugi ;.
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• Equilibri efecte de la porositat i agreugi ; des de l'arrel fins a la punta.
• Hair, reforçats ; fins i tot després de repetits rentats perfectament hidratats i brillants.
• Protecció durant el pentinat.

 paquet :.  125 ml bomba ampolla 
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