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 saló de servei exclusiu que ofereix respostes totalment personalitzables per satisfer les
necessitats de tots els clients. 

  FASE  SHOT
El Tret es va centrar en els ingredients específics que compondran les deficiències que
causen debilitat i la consciència dels cabells. Gràcies a la presència de proteïnes, olis
naturals i altres additius, cremes hidratants, els cabells per proporcionar una dosi
concentrada de les substàncies que necessiten per tornar a descobrir la força natural i la
salut. Tot SHOT Pot ser utilitzat sol o barrejats entre si.
- FASE D' EXTREMA TIR : Cabell explotat. Repara i enforteix el cabell. 500 ml.
- COLOR EXTEND FASE SHOT : pèl de color. Repara i protegeix els cabells de color,
evitant la pèrdua de color. 500 ml.
- REAL PHASE CONTROL SHOT : cabell difícil de manejar, sec i sensibilitzat. De
reparació i de control de pèl particularment exigent. 500 ml.
- Smooth Shot BAIX FASE : els cabells molt arrissats i rebel. Smooth frizz Intens i control.
500 ml.
- TOTS ELS SUAUS FASE SHOT : el cabell sec i trencadís. Dóna suavitat i resistència
extrema. 500 ml. Phix FASE Després de l'aplicació de qualsevol tir que necessita per
aplicar el SHOT PhiX. Aquest àcid aerosol està formulat amb l'exclusiu sistema Interbond
condicionat per segellar en els ingredients de l'estructura específiques del pèl. A més,
SHOT PhiX reequilibrar el pH del cabell, ajudant a segellar la cutícula del cabell per més
fort i visiblement més saludable.
- SHOT PhiX 3.5 : per a cabells danyats químicament. 250 ml
- SHOT PhiX 5.5 : pèl explotada mecànicament. 250 ml 
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