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TECNOFORM GALVA B?DAS
yra jaunatviškas ir dinamiškas

PLUOŠTO PASTAS pluoštin?s modeliavimo pasta
Tekst?ros poveik?, turto, Tomas keis?iausius stili?. Ekstra hold stiprios, bet lanks?ios.
150 ml stiklainis.

BLIZGES? ryškiai WAX vaškas
Veidrodžio efektas, sausas ir ?jautrintos plauk? trumpalaik?je/vidutin?je, tinkamas
modeliuoti.
100 ml stiklain?.

Lengvo vandens tirpus vaškas modeliavimo vaškas
Nat?ralus apibr?žim?, kur? norite sukurti, nustatyti, lenk? nat?raliai visiems plauk? tipams.
Stiklainis 125 ml.

Modeliavimo vaškas tirpus vaškas
Ži?r?ti didel?s raiškos plastiko ir lankstus. Nustatymas sukuria ir blizginimo priemon?s, vis?
tip? plaukams.
Stiklainis 125 ml.

MATT pasta-pasta matinio efekto
Ekstremalus išvaizd?, gamtos tekst?ros, tekst?ros efektai ar apleistas. ?mon? dar
lankstus.
Stiklainis 125 ml.

KOMPAKTIŠKAS kompaktiškas vaškas modeliavimo vaškas
Yra šviesus ir ryškus, formos, drausm?s ir kontrol?s nepaklusniems plaukams, net kibirai,
didelis ir grubus.
Stiklainis 125 ml.

PLAUK? 'm tirpi? tepalas vidutin?s sulaikymo
Riebus tepalas, šukavimas savo plaukus lengvai tirpsta vandenyje. Suteikia lankstumo ir
blizgesio stili? norite. Turtas yra vidutinis ir lengvai pašalinamas nuplaunant.
Stiklainis 125 ml.
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YPATINGAI STIPRUS GELIS
Ekstremalus plomba ir ilgaamžiškum?
Ypatingai stiprus gelis ekstremali? rankena, puikiai tinka d?l tiesioginio ir sukurti ypa?
judesi? arba nustatyti trumpesn? gabalai. Sud?tyje yra UV saul?s filtr?.
200 ml m?gintuv?l?.

PURSL? WAX vaškas purškiamas
Kontrasto efektas, apibr?žimas, valymas, visi nustatyti ir atskirti vij? su šviesos efekt? ir
strukt?ros.
200 ml Butelis su laikikliu.

ENERGIJOS MOUSSE-šlapias pažvelgti žel? put?siai
Formavimo putos su didelio galingumo kondicionieriaus. Suteikia blizgesio ir minkštumo.
300 ml Butelis su laikikliu.

LISS MOUSSE-Ekstra liss šepe?iu
Sklandžiai poveik? švelniavilni? gyv?n? plauk?, garbanotas plauk? be sveria žemyn.
Suteikia nat?rali? laikykite šviesiame, detangles ir blizginimo priemon?s.
200 ml Butelis su laikikliu.

CURL MOUSSE-Ekstra garban?s garban?s poveikis
Put? b?tina nuteikia garbanos gamtos ir nuolatinis. Kontroliuoja ir apibr?žia garbanoms
sukurti nat?ralius judesius.
200 ml Butelis su laikikliu.
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