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STYLING & BEFEJEZ? ORO PURO

Az új stílus & befejezése a OROTHERAPY dúsított Argan olajat, a keratin és a Gold line
• Altovalore hozzá;
• Nagy teljesítmény? és innovatív készítmények;
• Megfelelni az elegancia és a praktikum, a fodrász és a vélemények.

TISZTA ARANY GÉL
extra er?s gél a keratin és Argan olaj
Energiát termel? mellett Microattivo arany, teremt, határozza meg, és alakzatok és frizura
trendeket. Lehet?vé teszi, hogy egy er?s fogantyú és egy nagy feszesség.
használati utasítás: alkalmazni a nedves vagy száraz haj, meghatározzák a haj-val-a
ujjak mozgása.
csomagolás: 250 ml-es cs?be.

TISZTA ARANY LAKK
extra er?s tartás hajlakk keratin, Argan és fényvéd?
Készletek és a modell azáltal, hogy egy film-alakítás hatás könny? és rugalmas.
használati utasítás: spray száraz haj 30 cm távolságban.
csomagolás: 100 ml-es üveg.

SIMÍTÁS A FOLYÉKONY ARANY
Keratin simítás folyadék és Argan olaj
Energiát termel? mellett Microattivo, arany megkönnyíti a ránc és a fegyelem rakoncátlan
haj teszi puha és fényes, sima és megvéd ?ket-ból h? és nedvesség.
használati utasítás: mosott hajat tegyen egy kis mennyiség?, a termék hossza és tippek,
fésülje át jól, és folytassa a ránc.
csomagolás: 200 ml-es üveg.

CURL FOLYADÉK ARANY
Curl meghatározó folyadék a keratin és Argan olaj
Powered by arany Microattivo, növeli, határozza meg, és rugalmasságát visszaállítja a
természetes formája a tekercset. Ad fényt, és egy hatékony antisztatikus m?veletet hajtja
végre.
használati utasítás: vonatkozik a nedves haj szárítás el?tt.
csomagolás: 200 ml-es üveg.
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MATT PASZTA TISZTA ARANY
modellez? paszta átlátszó keratin és Argan olaj
Lágy tészta dúsított arany Microattivo, úgy döntött, nem átlátszó hatás, hosszú id?tartamú
természetes megjelenés. Ad a meghatározás, a textúra és a hanger?.
használati utasítás: h? egy kis mennyiség? termék a kezedben, és alkalmazni kell a
száraz vagy nedves hajra, alakításában, mint kívánatos.
csomagolás: 100 ml-es edénnyel.

VÍZ VIASZ TISZTA ARANY
víz modellezés a keratin és Argan olaj-viasz
Nyüzsg? viasz dúsított, arany Microattivo, a fényhatás és természetes gazdaság
határozza meg, és anélkül, hogy nehézkesebbé alakja. Fenntartja, hosszú frizurát.
használati utasítás: alkalmazni, száraz vagy nedves hajra, és az alakzat a kívánt módon,
meghatározzák a haj-val-a ujjak mozgása.
csomagolás: 100 ml-es edénnyel.
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