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 Linje styling og finish med 18 produkter delt inn i tre områder for bruk:. konsept styling,
finish og konsept gratis konsept

 DEFINISJON WAX 
Wax ideell definisjon å frigjøre sin kreativitet på alle lengder.
Jar av 100 ml.

 texturizzante CREAM 
Denne kremen for å forbedre enhver type tekstur og lengde. Stilisere og skaper perfekte
separasjoner og gir glans.
Jar av 100 ml.

 GUMMI FIBER 
Strømlinjeformet og fleksibel gummi som passer for alle lengder og teksturer. Påføres vått
hår er ideell for teksturering, mens på tørt hår definerer og skiller.
Jar av 100 ml.

 Modellering PASTE 
Pasta spesielt egnet for middels kort hår. Det former seg perfekt strand etter strand,
skaper separasjoner seksjoner, noe som gir en naturlig effekt.
Jar av 100 ml.

 GEL STERK 
Gel fiksering med sterk, ideelt for kort hår. Gir støtte og struktur til alle stiler, og skaper en
strålende wet look. 200 ml flaske.

 OIL NON OIL 
Lettere væske, egnet til naturlig hår og tørt hår. Feste sikrer en myk og naturlig, unngå
tørking av hår.
200 ml flaske.

 VOLUM CREAM 
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Svak krem for alle typer av hår, ideelt for å oppnå en volumeffekt. Tilfører fukt, fast og
gjenoppretter balansen av porøsitet på hele lengden.
150 ml flaske.

 gelee Smoothing 
Gelee er egnet for å rette krøllete hår, krøllete og krusete, redusere effekten av statisk
elektrisitet. Tilfører fukt, fast og gjenoppretter balansen av porøsitet på hele lengden.
150 ml flaske.

 DEFINITOR krøller 
Cream heve krøllete hår, naturlig eller kunstig. Gir definisjon, styrke og elastisitet til krøller
mens fikse dem mykt. Gjenoppretter balansen av porøsitet på hele lengden.
150 ml flaske.

 SILKE FLUID 
Tennvæske er ideelt for alle hårtyper. Den fukter og gir ekstrem glans og silkiness uten
veiing håret ned.
60 ml flaske.

 SPRAY GLOSS 
Spray ultra -fine, blanke håret matt og livløst, styrke fargen. Donere ekstra glans uten å
tynge håret og salve.
Flaske med 200 ml.

 MOUSSE VOLUME EXECUTIVE 
Mousse retnings spesifikasjon for å skape volum på røttene. Det gir form og støtte med en
usynlig feste.
Flaske med 200 ml.

 MOUSSE VANLIG 
Mousse i normal fiksering, gir volum, kropp og støtte for alle frisyrer. Modell på en naturlig
måte uten rester.
Flaske med 200 ml.

 MOUSSE STERK 
Mousse for sterk hold, gir volum, kropp og støtte for alle frisyrer. Modellere på en naturlig
måte uten rester. Flaske med 300 ml.

 ECO VANLIG SPRAY 
Spray Ingen gass ved normal fiksering, faste og gir volum uten å tynge ned håret. Det
tørker raskt og kan lett fjernes med en børste.
Flaske med 300 ml.

 SPRAY STERK ØKOLOGISKE 
Spray Ingen gass i sterk fiksering, faste og gir volum uten å tynge ned håret. Det tørker
raskt og kan lett fjernes med en børste.
Flaske med 300 ml.

 VANLIG SPRAY 
Spray til normal festing, gir en effektiv forsegling og av lang varighet. Ikke taler håret og gir
en naturlig frisyre. Den fjerner enkelt med noen få penselstrøk og etterlater ingen rester.
Flaske med 300 ml.

 SPRAY STERK 
Spray sterk festing, gir en effektiv forsegling og av lang varighet. Ikke taler håret og gir en
naturlig frisyre. Den fjerner enkelt med noen få penselstrøk og etterlater ingen rester.
Flaske med 300 ml. 
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