
 

  
Gel og finish hår - BIACRE

TECNOFORM LEDER VEI
for en ungdommelig og dynamisk

 bbazar@globelife.com

 +39 0331 1706328

TECNOFORM LEDER VEI
for en ungdommelig og dynamisk

FIBER pasta-fibrøs modellering lim
Teksturerte effekt, eiendom, volum for de mest bisarre stilene. Ekstra hold sterk og
fleksibel.
Krukke 150 ml.

GLANS lyse voks-voks
Speileffekt for tørt og oppmerksomme hår kort og mellomstore, egnet for modellering.
Krukke 100 ml.

Lys vann løselig voks-modellering voks
Naturlig definisjon til opprette, definere, polsk naturlig alle hårtyper.
Krukke 125 ml.

HARD voks-løselig modellering voks
HD plast og fleksible se. Fikse oppretter og polerer, for alle hårtyper.
Krukke 125 ml.

MATT lim lim Matt effekt
Ekstreme utseende, natural teksturer, tekstur effekter eller uflidd. Fast, men fleksible.
Krukke 125 ml.

KOMPAKT kompakt voks-modellering voks
For en lyse og skinnende, form, disiplin og kontroll uregjerlig hår, selv bøtter, stor og grov.
Krukke 125 ml.

HÅR POMADE-løselig salve middels hold
Kremet salve, vannløselige gre håret med letthet. Gir fleksibilitet og glans styling du
ønsker. Eiendommen er gjennomsnittlig og fjernes lett ved vask.
Krukke 125 ml.

EKSTRA STERK GEL
ekstreme sel og lang levetid
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Ekstra sterk gel ekstreme grep, ideelt for en straight og til å lage spesielle bevegelser eller
definere kortere kutt. Inneholder en UV sol filter.
200 ml tube.

SPLASH voks-voks spray
Kontrast effekt, definisjon, skinne, alle til å definere og skille tråder med lyse effekt og
strukturert.
200 ml flaske med dispenser.

ENERGI MOUSSE-vått se gel mousse
Forme skum med en høy makt balsam. Gir glans og mykhet.
300 ml flaske med dispenser.

LISS MOUSSE-ekstra liss børsting
Glatt effekt for fint hår, krusete hår uten å tynge det. Gir naturlig tak lyse, detangles og
polerer.
200 ml flaske med dispenser.

CURL MOUSSE-ekstra curl krøll effekt
Skum uunnværlig til styrke krøllene både naturlige og permanent. Kontroller og definerer
krøller ved å opprette naturlige bevegelser.
200 ml flaske med dispenser.
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