
 

  
Gelis ir apdaila plaukai - LISAP

LISAP MADOS

 manuela.parma@lisapitalia.com

 +39 0331 1706328

LISAP MADOS

D?ka LSC (lipoamino si kompleksas) kompleksas remiantis derinys tarp lipoaminoacidi ir
vandenyje tirpaus silikono ir ŠILKO-AS , iš šilko pluošto, produkt? LISAP mados atlikti
dviej? svarbi? funkcij?: kad lipoaminoacidica remontas plauk? žal? , o silikono dalis
apsaugo strukt?r?. Skystosios scintiliacijos ?vyki? išsaugo kapiliar? keratino karšto stilius
(teptuku/plauk? džiovintuvas) vientisum? ir ŠILKO-AS, d?l didelio kiekio sudaran?i?
aminor?gš?i? sukuria nematomas apsaugine pl?vele, gaminanti plauk? minkštas ir purus ,
remonto, iš vidaus. LISAP mados: pataisymai apsaugo ir modeliai su vienu gestu.

TIRŠTIKLIS
Skys?io. Specialios sustor?jimas švelniavilni? gyv?n? plauk? yra trap?s ir sunku , tampa
ploniems ir l?žin?jantiems plaukams ? tir?tas ir stiprus plaukai jau nuo pirmojo jo taikymo.
pakavimo: flacon 125 ml.

VOLUMISER
Skys?io. Suteikia didžiausi? kiek? atrodo Sveiki ir blizga. Dinamišk? silpni plaukai , li
stiprina elastinga ir gyvybiškai svarbus.
pakavimo: 200 ml buteliukas.

ŠILKINIAI
Lašai. Remontas ir saugo odel?s ir rekonstruojant ji , apsaugo nuo skilin?jimo su minkšta ir
šilkiniai liesti, pašalina garbanos.
pakuot?s dydis: 50 ml buteliukas.

STYLER
Purškimo. Styler-vitaminic , sukurti, apibr?žia jud?jimas. Užtikrina lankstus laiko ilg? laik? ir
geresnis valymas be sveria žemyn.
pakavimas: 250 ml buteliuko.

POLIRAVIMO MEDŽIAGOS
Purškimo. Lapai plauk? minkštas ir lengvas galutiniam poveikio ekstremali? blizges? ,
spalvos apsaugo nuo UV spinduli?.
pakavimo: 250 ml butelius.

TIESINIMO
Kremas. Sklandžiai banguotas ir garbanotas plauk? , teikia hidratacijos, dona puikus
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blizges? ir apsaugo dži?dama su plauk? džiovintuvas ir plokšt?s.
pakavimo: 200 ml buteliukas.

•DIDELIS GARBANOTI TONG
Kremas-gelis. Pakartotinai suaktyvinamas garbanos ir suteikti kontrol?s be sveria žemyn
nelygumai. Apibr?žia fig?r? , apsaugo nuo dr?gm?s ir atgaivina ir blizges?.
pakavimo: buteli?, 200 ml.

ŠVIETIMO
Desertas. Dr?kina plaukus apdoroti ir dažyti , kontroliuoja garbanos, padidina tos spalvos
padidinti ryškum?.
pakavimo: 75 ml stiklainis.
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