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LISS LIJN: HAAR LISS SYSTEEM
strijkset

Gladmakende behandeling bestaande uit shampoo 'fluid mask' en kit van gladmakende
room en neutraliserende melk. 

LISS SHAMPOO 
Shampoo met een gladmakende en regulerende werking' ideaal voor haar gebarsten en
rebels. De speciale formulering' verrijkt met Keratine Ceramide A2 en fruitzuren ' voedt het
haar diep' waardoor het vervelende pluiseffect wordt geëlimineerd om langer gezond en
glanzend glad haar te verkrijgen. Bovendien heeft dit product een omhullende fruitgeur.
verpakking: 500 ml fles. 

LISS MASKER 
Gladmakend masker geformuleerd met Macadamia-olie en bamboe-extracten om het
gebarsten en rebelse haar te voeden en tegelijkertijd te reguleren. Hiermee kunt u glad en
extreem zacht haar verkrijgen. Het heeft een aangename fruitige geur.
verpakking: 250 ml vaas. 

LISS VLOEISTOF
Regulerende en voedende gladmakende vloeistof op basis van Jojoba olie en Shea boter.
Aangebracht op gebarsten en rebels haar voor het stylen, heeft het een voedende en
regulerende werking en wikkelt het in een beschermende film om het te beschermen
tegen hitte. Delicaat en zoet zijn fruitgeur.
verpakking: 250 ml fles. 

LISS-SYSTEEM 
Formule reguliere en sterke kit met Liss Cream en neutraliserende fixatiemelk. De
gladmakende crème met reguliere formule wordt aanbevolen voor fijn en normaal haar dat
niet bijzonder rebels is. Sterke crème wordt aanbevolen voor sterk en bijzonder rebels
haar. Verrijkt met Jojoba' olie Macadamia' boter van Shea en Ceramide A2' voedt het
discipline en rekt het haar uit voor een intense gladheid met een lange levensduur bestand
tegen vocht. Zoete fruitgeur. Het neutraliseren van fixatiemelk stabiliseert de gladde
formule verkregen met Liss Cream en verlengt de duurzaamheid in de loop van de tijd.
verpakking: Liss Cream in 100 ml tube; Neutraliserende Fixatiemelk in een 100 ml fles
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met applicatordop.
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