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KEIRAS FINISH

• FIKSATIV TVINGE NOGEN FIX
VAND VOKS INGEN FIX
Duftende våde look skinnende og lyse. Kompakt, let konsistens manipulation. Fås i gul
serie blå ROSE , orange, .
emballage: 100 ml krukke.
GLASUR DEFRIZZER
Ideel til alle hårtyper, især for disse traktater; reducerer krus og hjælper til idratarli.
Virkningen forstærkes takket være de ekstraordinære egenskaber af Hyaluronic syre
cationizzato (Hyaloveil ®-P) er indeholdt i formlen , at handlinger på kapillærer beskadiget
neglebånd er beskyttet mod direkte sollys og luftens.
emballage: 250 ml flaske.

• FIKSERINGSVÆSKE FORCE 1
THERMO-spray SHINE lysende termoprotettivo
Luftfugtighed er også ideel til plader og hårtørrer. Takket være dets ernæringsmæssige
egenskaber genopretter den naturlige balance i dit hår, hvilket gør det særligt silkeagtig og
blød at røre ved. De specielle molekyler, at komponerer , med høj brydning af lys, giver en
utrolig oplysende effekt til hele frisure. Også fremragende med plader og phon , beskytter
håret mod termisk handling gør blid og effektiv behandling.
pakning: flacon af 150 ml.
TÆTTE krystal-lys effekt
Af oplysende. Filmdannende handling på rammen og regenererende på tips til et spejl lys.
Upåklagelig hår og silkeagtige blødhed.
emballage: flaske på 100 ml.

• FIKSERINGSVÆSKE KRAFT 2
ENERGI-energigivende fiksativ MOUSSE
Volumizing skum til at give kroppen volumen og elasticitet til håret.
emballage: 300 ml flaske fra.

• FIKSERINGSVÆSKE KRAFT 3
FLØDE GLASUR-glat krøller
Anti-dampness-defrizzer. Ideel til at fremhæve håret glat og krøllet. Giver definition , styrke
og elasticitet til krøller mens fast dem sagte. Giver termisk beskyttelse til håret ved hjælp
af hårtørrer og plader.
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emballage: 250 ml flaske.
MODELLING PASTE UIGENNEMSIGTIG
Stærk Fikseringsvæske handling. Forme dit hår giver den ønskede form og stil for et
naturligt tekstur og en maksimal kontrol. Cool frisurer. Fugt handling.
emballage: 100 ml krukke.

• FIKSATIV 4 KRAFT
POWER-shaping MOUSSE forte
Stilizzante-skum Styler til Fikseringsvæske handling besluttet.
emballage: 300 ml flaske fra.
ECO rettelser-eco-Hairspray ekstra stærk
Ingen gas Hairspray Fikseringsvæske handling besluttet. Anti-fugt. Længe varede den
krølle og imponerende volumen og glans. Meget højt udbytte. Ikke vejer ned håret og kan
fjernes med få penselstrøg. Producerer ikke afskalning effekt (pulver).
pakke: fra 350 ml flaske.
FIXING SPRAY-stærk fastsættelse lak
Høj forsegle , Fikseringsvæske for struktureret effekter og omfangsrige. Fantastisk glans til
håret. Er håret af en slidstærk og fleksibel film. Producerer ikke afskalning effekt (pulver).
Hurtig tørring. Slette med nogle penselstrøg. Du kan modellere dine hår, selv efter det er
blevet sprøjtet. Anti-fugt.
emballage: 500 ml flaske fra.
AQUA voks-FIX Fikseringsvæske vandtæt
Vand baseret voks til håret polering styling og , ekstra stærk indsats og bestemmes.
Upåklagelig kig ekstra skinnende. Fugt handling.
emballage: 100 ml krukke.
EKSTRA stærk GEL-beton elastisk effekt
Skabt til at definere og udforme beslutsomt frisure. Stærk forsegle med ekstreme
naturlighed. Blade uden rester er ikke-fedtende og nemt med få penselstrøg.
emballage: findes i 250 ml rør og 500 ml krukke.
GEL WAX-fleksibel kontrol
Fleksibel kontrol-ekstra stærk. Kombinerer kontrol og støtte af en gel til fleksibilitet og
glans af en voks. Professionel formel.
emballage: findes i 250 ml rør og 500 ml krukke.
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