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LISAP MÓDA

Díky komplexu LSC (lipoamino k?emíku komplexní) založené na mix mezi lipoaminoacidi
a vodorozpustných silikonu a hedvábí-AS , odvozené od hedvábné vlákno, produkty
LISAP módní provést dv? d?ležité funkce: lipoaminoacidica opravy poškození vlas? ,
zatímco silikonové ?ást chrání strukturu. LSC zachovává integritu kapilární keratinu v
horké styling (kartá?/vlasový vysouše?) a hedvábí-AS, kv?li vysoké množství základní
amino kyselin vytvá?í neviditelný ochranný film, který d?lá vlasy jemné a nadýchané ,
opravit, zevnit?. LISAP módy: opravy chrání a modely s jediným gestem.

ZAHUŠ?OVADLO
Kapalina. Speciální zahuš?ování pro jemné vlasy, je k?ehký a ne?iditelné , se stává tenké
a k?ehké vlasy do husté a pevné vlasy již od první aplikace.
balení: flakon 125 ml.

VOLUMISER
Kapalina. Poskytuje maximální objem vypadají zdravé a lesklé. Energizující pro slabé
vlasy , li posiluje, což je elastická a životn? d?ležité.
balení: láhev 200 ml.

HEDVÁBNÁ
Kapky. Opravy a chrání pokožku a rekonstruuje ji , zabra?uje t?epení s nádechem jemné a
hebké, odstra?uje zacuchání.
Velikost balení: 50 ml láhev.

KULMY
Sprej. Kulmy vitaminic vytvo?it svazek definuje hnutí. Poskytuje flexibilní fixaci pro dlouhou
dobu a vynikající lesk bez zat?žování.
balení: 250 ml láhev.

LEŠT?NÍ SLOU?ENINY
Sprej. Zanechává vlasy jemné a lehké pro výsledný efekt extrémní lesk , barva chrání
p?ed UV paprsky.
balení: lahve 250 ml.

ROVNÁNÍ
Smetana. Hladké vlnité a kudrnaté vlasy , poskytuje hydrataci, dona velký lesk a chrání
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b?hem sušení s vysouše?em vlas? a deskou.
balení: láhev 200 ml.

•VELKÝ CURLING TONG
Krém gel. Reaktivuje kudrlinky a vln?ní, která kontrolu bez zat?žování. Definuje tvar ,
chrání p?ed vlhkostí a oživuje lesk.
balení: lahví 200 ml.

POU?NÉ
Pudink. Hydratuje vlasy ošet?ené a barevné , ovládá zacuchání, zlepšuje barvu zvýšením
jasu.
balení: sklenice 75 ml.
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