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GARIS LISS: SISTEM LISS RAMBUT
kit setrika

Perawatan penghalusan yang terdiri dari masker cairan sampo' dan kit krim penghalusan
dan menetralisir susu. 

SAMPO LISS 
Sampo dengan tindakan yang menghaluskan dan mengatur ' ideal untuk rambut retak dan
memberontak. Formulasi khususnya diperkaya dengan Keratin Ceramide A2 dan asam
buah's sangat memelihara rambut menghilangkan efek frizz yang mengganggu sehingga
mendapatkan rambut halus yang sehat dan berkilau lebih lama. Selain itu, produk ini
memiliki aroma buah yang menyelimuti.
kemasan: Botol 500 ml. 

MASKER LISS 
Menghaluskan masker yang diformulasikan dengan minyak Macadamia dan ekstrak
Bambu untuk dikuburkan dan sekaligus mengatur rambut yang retak dan memberontak.
Ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan rambut yang halus dan sangat lembut. Ini
memiliki aroma buah yang menyenangkan.
kemasan: 250 ml vas. 

CAIRAN LISS
Mengatur dan memelihara cairan penghalusan berdasarkan minyak Jojoba dan mentega
Shea. Diterapkan pada rambut retak dan memberontak sebelum menata, ia memiliki
tindakan bergizi dan mengatur dan membungkusnya dalam film pelindung untuk
melindunginya dari panas. Halus dan manis aroma buahnya.
kemasan: Botol 250 ml. 

SISTEM LISS 
Formula Regular dan Strong Kit berisi Liss Cream dan Menetralisir Memperbaiki Susu.
Krim smoothing dengan formula Regular direkomendasikan untuk rambut halus dan
normal yang tidak terlalu memberontak. Krim yang kuat direkomendasikan untuk rambut
yang kuat dan sangat memberontak. Diperkaya dengan mentega Macadamia minyak
Jojoba dari Shea dan Ceramide A2' itu memelihara disiplin dan meregangkan rambut'
untuk halus intens dengan umur panjang yang tahan terhadap kelembaban. Aroma buah
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yang manis. Menetralisir memperbaiki susu menstabilkan formula halus yang diperoleh
dengan Liss Cream dan memperluas daya tahannya dari waktu ke waktu.
kemasan: Liss Cream dalam tabung 100 ml; Menetralisir Memperbaiki Susu dalam botol
100 ml dengan tutup aplikator.
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