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LISAP MOTE

Takket være Lexmarks Løsningssenter (lipoamino silisium komplekse) komplekset basert
på mix mellom lipoaminoacidi og vannløselige silikon og silke-AS , avledet fra silke fiber,
produkter LISAP mote utføre to viktige funksjoner: lipoaminoacidica reparerer hår skade ,
mens på silikon del beskytter strukturen. Lexmarks Løsningssenter beholder integriteten til
kapillær keratin i varme styling (pensel/hårføner) og silke-AS, på grunn av den høye
mengden konstituerende aminosyrer skaper en usynlig beskyttende film som gjør håret
myk og luftig , reparer, innenfra. LISAP mote: bestemmer beskytter og modeller med en
enkelt gest.

FORTYKNINGSMIDDEL
Væske. Spesielle jevning for fint hår er sprø og uhåndterlig , blir tynn og sprø hår i tykk og
sterk håret allerede fra den første søknaden.
pakke: flacon 125 ml.

VOLUMISER
Væske. Gir maksimalt volum utseende sunt og skinnende. Energigivende for svak hår , li
styrker gjør dem elastisk og viktig.
emballasje: 200 ml flaske.

SILKEAKTIG
DROPS. Reparasjoner og beskytter hårstråene og rekonstruere det , hindrer flisete tupper
med en myk og silkeaktig touch, krus.
pakken størrelse: 50 ml flaske.

STYLER
Spray. Styler-vitaminic , opprette volum, definerer en bevegelse. Gir fleksibelt hold i lang
tid og en overlegen glans uten å tynge det ned.
emballasje: 250 ml flaske.

POLERING SAMMENSATTE
Spray. Etterlater håret mykt og lett for en endelig virkning av ekstrem glans , farge
beskytter mot UV-stråler.
emballasje: flasker på 250 ml.

RETTE
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Krem. Glatt bølgete og krusete hår , gir fuktighet, dona stor skinne og beskytter under
tørke med hårføner og plate.
emballasje: 200 ml flaske.

•STORE KRØLLER TONG
Krem-gel. Reaktiverer krøllene og undulations gir kontroll uten å tynge det. Definerer
figuren , beskytter mot fuktighet og gjenopplever glans.
emballasje: flasker med 200 ml.

OPPLYSENDE
Pudding. Fukter håret behandlet og farget , kontrollerer Frizz, forbedrer fargen ved å øke
lysstyrken.
emballasje: glass 75 ml.
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