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FORMA DE CABEÇA DE TECNOFORM
para um jovem e dinâmico

Colar de modelização massas fibrosas de fibra
Efeito texturizado, imobiliário, volume para os estilos mais bizarros. Extra Segure forte,
mas flexível.
Frasco de 150 ml.

CERA brilhante-cera de brilho
Efeito de espelho para cabelos secos e sensibilizados curto/médio, apropriado para
modelagem.
Frasco de 100 ml.

Cera de modelagem de cera solúvel água luz
Definição de natural para criar, definir, polonês naturalmente todos os tipos de cabelo.
Frasco de 125 ml.

Cera de modelagem dura cera-solúvel
Olhar de plástica e flexível de alta definição. Fixação cria e pomadas, para todos os tipos
de cabelo.
Frasco de 125 ml.

Efeito matte MATT PASTE-colar
Olha extrema, texturas naturais, efeitos com textura ou despenteado. Ainda firme flexível.
Frasco de 125 ml.

Cera de modelagem de cera compact compacta
Para um brilhante, forma, disciplina e controlo desregrado de cabelo, até baldes, grandes
e ásperas.
Frasco de 125 ml.

Espera média da pomada cabelo pomada-solúvel
Cremosa pomada, hidrossolúvel, pentear o cabelo com facilidade. Dá flexibilidade e
styling de brilho que você quer. A propriedade é média e pode é facilmente removida por
lavagem.
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Frasco de 125 ml.

GEL EXTRA FORTE
selo de extremo e longa vida
Gel extra forte aderência extrema, ideal para uma linha reta e para criar movimentos
particulares ou definir mais curtos cortes. Contém um filtro UV Sun.
tubo de 200 ml.

RESPINGO de cera-cera spray
Efeito de contraste, definição, brilho, tudo para definir e separar os fios com efeito
luminoso e estruturado.
garrafa de 200 ml com doseador.

MOUSSE de energia-molhado parece mousse de gel
Formação de espuma com um condicionador de alta potência. Dá brilho e maciez.
garrafa de 300 ml com doseador.

LISS MOUSSE-extra liss escovar
Efeito suave para cabelos finos, cabelos crespos sem pesar isso. Dá uma preensão
natural brilhante, desembaraça e esmaltes.
garrafa de 200 ml com doseador.

Efeito de onda CURL MOUSSE-extra curl
Espuma-indispensável para revigorar os cachos naturais e permanentes. Controla e
define cachos, criando movimentos naturais.
garrafa de 200 ml com doseador.
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