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styling 

 Line dan selesai dengan 18 produk dibagi menjadi 3 area penggunaan:. konsep styling,
selesai dan konsep konsep bebas

 DEFINISI WAX 
Wax definisi yang ideal untuk membebaskan kreativitas mereka pada semua panjang.
Jar dari 100 ml.

 texturizzante CREAM 
Krim ini untuk meningkatkan setiap jenis tekstur dan panjang. Menyesuaikan dgn mode
dan menciptakan pemisahan sempurna dan memberikan bersinar.
Jar dari 100 ml.

 KARET SERAT 
Karet efisien dan fleksibel cocok untuk semua panjang dan tekstur. Diterapkan pada
rambut basah sangat ideal untuk texturing, sementara pada rambut kering mendefinisikan
dan memisahkan.
Jar dari 100 ml.

 PEMODELAN PASTE 
Pasta sangat cocok untuk menengah - pendek rambut. Ini cetakan sempurna helai demi
helai, menciptakan bagian pemisahan, memberikan efek natural.
Jar dari 100 ml.

 GEL STRONG 
Gel fiksasi dengan kuat, ideal untuk rambut pendek. Memberikan dukungan dan struktur
untuk semua gaya, menciptakan brilian wet look. Botol 200 ml.

 MINYAK NON MINYAK 
Cairan ringan, cocok untuk rambut alami dan rambut kering. Fastening menjamin lembut
dan alami, menghindari pengeringan rambut.

                               pagina 1 / 2



Botol 200 ml.

 VOLUME CREAM 
Light cream untuk semua jenis rambut, ideal untuk mendapatkan efek volume.
Menambahkan kelembaban, tetap dan mengembalikan keseimbangan porositas pada
seluruh panjang.
Botol 150 ml.

 Gelee SMOOTHING 
Gelee cocok untuk meluruskan rambut keriting, ikal dan keriting, mengurangi efek listrik
statis. Menambahkan kelembaban, tetap dan mengembalikan keseimbangan porositas
pada seluruh panjang.
Botol 150 ml.

 Definitor OF CURLS 
Cream ideal untuk meningkatkan rambut keriting, alami atau buatan. Menyediakan
definisi, kekuatan dan elastisitas pada rambut ikal sambil memperbaiki mereka lembut.
Mengembalikan keseimbangan porositas pada seluruh panjang.
Botol 150 ml.

 CAIRAN SILKY 
Cairan ringan sangat ideal untuk semua jenis rambut. Ini melembabkan dan memberikan
bersinar ekstrim dan berseri-seri tanpa menimbang rambut Anda ke bawah.
60 botol ml.

 SPRAY GLOSS 
Semprot ultra-halus, rambut mengkilap kusam dan tak bernyawa, meningkatkan warna.
Donasi bersinar ekstra tanpa menimbang rambut dan mengurapi Botol 200 ml.

 MOUSSE VOLUME EXECUTIVE 
Mousse spesifikasi directional untuk membuat volume pada akar. Ini memberikan bentuk
dan dukungan dengan memperbaiki tak terlihat.
Botol 200 ml.

 MOUSSE REGULAR 
Mousse di fiksasi normal, memberikan volume, tubuh dan dukungan untuk semua gaya
rambut. Model dengan cara alami tanpa residu.
Botol 200 ml.

 MOUSSE STRONG 
Mousse untuk terus kuat, memberikan volume, tubuh dan dukungan untuk semua gaya
rambut. Model dengan cara alami tanpa residu apapun. Botol 300 ml.

 ECO SPRAY REGULER 
Semprot ada gas di fiksasi normal, tetap dan memberikan volume tanpa membebani
rambut. Mengering dengan cepat dan mudah dihapus dengan kuas.
Botol 300 ml.

 SPRAY KUAT EKOLOGI 
Semprot ada gas di fiksasi yang kuat, tetap dan memberikan volume tanpa membebani
rambut. Mengering dengan cepat dan mudah dihapus dengan kuas.
Botol 300 ml.

 SPRAY REGULER 
Semprotkan ke fixing normal, memberikan segel yang efektif dan durasi panjang. Tidak
menimbang rambut memberikan rambut alami. Ini akan menghapus dengan mudah
dengan beberapa stroke kuas dan tidak meninggalkan residu.
Botol 300 ml.

 SPRAY KUAT 
Semprot memperbaiki yang kuat, memberikan segel yang efektif dan durasi panjang.
Tidak menimbang rambut memberikan rambut alami. Ini akan menghapus dengan mudah
dengan beberapa stroke kuas dan tidak meninggalkan residu.
Botol 300 ml. 
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