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SIIRRÄ MINUT: FIX TYYLI

SIIRTÄÄ MINUT
on vallankumouksellinen järjestelmä lopettaa linja Coiffeur. Kaavojen rivi liikkua ME
tuotteet toimivat yhdessä ammattilaisten yhä tehokas ja tyylikäs luovuutta. Coiffeur
järjestelmä tarjoaa työkalut kampaajien täysin ilmaista luovuuttaan.

14 POREILEVA FIX
vahva ote Hairspray moistureproof
Vahva ote Hairspray "korkea" kiinnitystahnat jäsennelty vaikutuksia ja laaja. Erittäin
kiiltävät hiukset. On kestävä ja joustava kalvo hiukset "tuottaa ei vaikutus hilseily (jauhe).
Nopeasti kuivuva "voit poistaa joitakin siveltimen vedon.
pakkaus: 500 ml pullo.

15 KIINTEYTTÄÄ
ekologinen Hairspray vahva säänkestävä
Kaasu ei Hairspray kiinnitystahnat toiminta päätti. Kestävä, prässi ja vaikuttava "-kosteus
tilavuus ja kiiltoa. Korkea tuotto. Tuottaa ei vaikutus hilseily (jauhe). Sisältää UV-suodatin.
Paketti: 350 ml pullo.

16 HULLU MUOTO
muotoiluun mousse vahva kostea-todistus
Muotoilu vaahto "muotoiluun kiinnitystahnat toiminta päätti.
pakkaus: 300 ml pullo.

34 H2O VAHVISTAMISESTA VAHA
kiinnitystahnat kerma kosteutta kestävä extra vahva-
Vesipohjainen vaha valettu pitkät hiukset tyyli ja kiillotus takaa "näkyvästi liitteenä.
Virheetön näyttää erittäin kiiltävä.
pakkaus: 100 ml purkki.

MAT 36 MUOTOILUUN MUKAVAN PEHMEIKSI
mallinnus Liitä mat-forte-PONTTISEN
Matta kiinnitystahnat toimii vahva taikina. Malli antaa sille muodon ja luonnollinen rakenne
ja suurin valvonnan haluamasi tyyli hiukset. Jäähtyä kampaus.
pakkaus: 100 ml purkki.
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37 GLUE GEELI
Glue geeli-extra extra vahva-PONTTISEN
Erittäin vahva kiinnitystahnat geeli toimii liimaa vallankumouksellinen ' iperforte ja
jäsennelty näyttää nuori ja voimakas: ihanteellinen maxi. Moitteeton tyyli tuntikausia.
pakkaus: 100 ml tuubi.

38 OHUELLA GEELI
Wetlook geeli valo kosteaa
Mallit kampauksen jättämällä miellyttävä pitkäkestoinen märkä vaikutus kuivattamatta. Ei
rasvaa.
pakkaus: 250 ml putki.

39 GROOVY GEELI EXTRA STRONG
ekstra vahva geeli-kosteuden shield
Luoda ja vaikuttaa ratkaisevasti kampauksen. Vahva ote äärimmäisen helposti.
pakkaus: 250 ml putki.

40 SPINNING RIVIT
tyylikäs muotoilu Liitä-forte-PONTTISEN
Sitkeä massaa Amazing Spider kermainen tekstuuri malli hiukset vahva ja kestävä
toiminta. -Tahmea "määritellään elastinen näyttää. Voi olla muokannut kosteutta toiminta.
pakkaus: 100 ml purkki.
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