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PODEMOS CORRIGIR ...
NÓS PODEMOS ... Fix

  FIX- ME DURO - forte laca eco 
Hold extrema para fixação e decidiu criar qualquer tipo de penteado, sem deixar qualquer
resíduo. Não afeta a cor cosmética. Fórmula de protecção e à prova de umidade. Frasco
de 350 ml.   

  FIX- ME - médiuns laca eco 
Fixação tipo modular de meio, para assegurar o cumprimento máximo da estrutura, até
mesmo o melhor cabelo, prolongando a dell'acconciaturae propriedade. Não afeta a cor
cosmética. Fórmula de protecção e à prova de umidade. Frasco de 350 ml. 

  MINI -FIX DURO - forte laca eco 
Hold extrema para fixação e decidiu criar qualquer tipo de penteado, sem deixar qualquer
resíduo. Não afeta a cor de cosméticos, aumentando o brilho. Fórmula de protecção e à
prova de umidade.
100 ml do frasco.   

  ELEVADOR - Flash & back 
Usos inovadores resinas naturais e thermo ativo para criar qualquer tipo de penteado.
Evapora e seca instantaneamente. Modelo e cria efeitos extremos e elástica e com
algumas pinceladas remodela e inventa um outro olhar. 200 ml garrafa. 

  WHAT 'S UP - forte hairspray 
Polido e fixado em uma absolutamente determinado sem pesar e não gorduroso. Ideal
para criar volume e corrigir qualquer penteado duradouro.
Garrafa de 400 ml. 

  PODEMOS MUDAR.. 
 - SHAKE ME DURO - extra forte mousse  Mousse de ultra alta performance em
extrema posse da nova geração. Resinas umidade fórmula com efeito de luz. Frasco de
300 ml.
 - SHAKE ME - mousse encaracolado meio especial  A nova formulação proporciona
maior elasticidade da fibra capilar para definir e esculpir o seu cabelo é naturalmente
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encaracolado permanentato. Frasco de 300 ml.
  RAPID CURL - efeito fluido ouriço   Enfatiza o movimento do cabelo crespo, dando
elasticidade e firmeza. Fluido é particularmente rico em substâncias naturais e hidratantes
valiosos. 200 ml garrafa.
   STAND- UP - pulverizador volumizing anti- frizz   
Spray de formulação micromolecular sem enxaguar para fazer corpo e volume aos
cabelos ainda mais fino. 200 ml garrafa. 
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