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LISAP FASHION

Berkat kompleks LSC (lipoamino silikon kompleks) didasarkan pada campuran antara
lipoaminoacidi dan silikon larut dalam air dan sutra-AS , berasal dari serat sutra, produk
LISAP FASHION melaksanakan dua fungsi penting: lipoaminoacidica perbaikan
kerusakan rambut , sementara bagian silicone melindungi struktur. LSC mempertahankan
integritas keratin kapiler di styling panas (sikat/pengering rambut) dan sutra-AS, karena
jumlah tinggi asam amino penyusun menciptakan film pelindung yang tak terlihat yang
membuat rambut lembut dan halus , memperbaiki, dari dalam. LISAP FASHION:
perbaikan melindungi dan model dengan sikap tunggal.

PENGENTAL
Cairan. Penebalan khusus untuk rambut halus rapuh dan tidak dapat diatur , menjadi tipis
dan rapuh rambut ke rambut tebal dan kuat sudah dari aplikasi pertama.
pengepakan: flacon 125 ml.

VOLUMISER
Cairan. Memberikan volume maksimum terlihat sehat dan berkilau. Energi untuk rambut
lemah , li memperkuat membuatnya elastis dan vital.
Kemasan: botol 200 ml.

SUTRA
Tetes. Perbaikan dan melindungi kutikula dan merekonstruksi itu , mencegah split berakhir
dengan sentuhan lembut dan halus, menghilangkan keriting.
ukuran paket: 50 ml botol.

STYLER
Semprot. Styler-vitaminic , membuat volume, mendefinisikan sebuah gerakan.
Menyediakan fleksibel terus untuk waktu yang lama dan bersinar unggul tanpa
mempertimbangkan itu turun.
Kemasan: botol 250 ml.

POLISHING COMPOUND
Semprot. Meninggalkan rambut lembut dan ringan untuk efek akhir kecemerlangan
ekstrem , warna melindungi dari sinar UV.
Kemasan: botol 250 ml.
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MELURUSKAN
Krim. Bergelombang dan keriting rambut halus , memberikan hidrasi, dona besar bersinar
dan melindungi selama pengeringan dengan pengering rambut dan piring.
Kemasan: botol 200 ml.

•LARGE CURLING TONG
Krim-gel. Mengaktifkan kembali ikal dan undulations yang memberikan kontrol tanpa
mempertimbangkan itu turun. Mendefinisikan bentuk , melindungi dari kelembaban dan
kilau menghidupkan.
Kemasan: botol 200 ml.

MENCERAHKAN
Puding. Melembabkan rambut Anda diperlakukan dan berwarna , kontrol keriting,
meningkatkan warna dengan meningkatkan kecerahan.
Kemasan: botol 75 ml.
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