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WAVY - UP

 WAVY - UP er den perfekte balansen mellom mote og volum i total respekt av hårets
struktur. Håret er skinnende og fyldig, med bølger og krøller fra den absolutte støtte, uten
å bli sprø eller dehydrert, takket være den kombinerte virkningen av bambus marg og
hveteproteinersom styrker fibrene og gir glans, volum og administrasjon. 

 WAVY - up består av :
- 3 forskjellige typer læring :
- Wavy -Up 0 : naturlig hår hard, hard eller sterk ;
- Wavy -Up 1 : Naturlig hår ;
. - Wavy -Up 2 : for farget og behandlet hår
- En nøytraliserende 

 WAVY - UP FIX : er nøytraliserende væske egnet for feste til enhver formulering av Wavy
- Up. Enkel å bruke, er den klar til bruk og skal ikke fortynnes med vann.
- En leave-in conditioner 

 WAVY - UP TONIC : En nei-skylling balsam som trenger dypt inn i håret struktur som gir
fuktighet, styrke, kropp og glans. Utra - lys er ideelle post- permanente sement skalaer,
beskytter og styrker håret fibrene ved å øke kam og letthet. 

 metode for bruk :  vaske håret grundig og klapp med et håndkle. Fortsett med
installasjonen av curling den størrelsen du ønsker. Påfør WAVY - UP 0/1/2 curler å
papiljott, og mette grundig. La virke i ca 10-15 minutter. Skyll grundig med varmt vann.
Dab og fortsette med bruk av 120 ml WAVY UP FIX å nøytralisere. La virke i 8-10 minutter
og skyll grundig. Før tørking, komplett behandling med WAVY - UP TONIC å bringe
vitalitet og elastisitet til håret.
 boks : 
WAVY - UP 0/1/2 : 250 ml flaske ;
WAVY - UP FIX : flaske 500 ml ;
WAVY - UP TONIC : 150 ml flaske .
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