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  10 MEDIU - HOLD MOUSSE 
Mousse
multifunc?ionalMousse condi?ionat medie de fixare, moale ?i compact pentru strâmt
elastic ?i durabil. Acesta v? permite s? ob?in? rezultate excelente cu orice tip de coafura.
Acesta protejeaz? structura p?rului de la elementele. Pentru toate tipurile de par. Mare
parfum pere - pepene galben. Flacon de 250 ml. 

  12 dens HAIR GEL 
Gel pentru a da vigoare ?i b?uturi r?coritoare pentru parul tau, f?r? ungere. Ideal pentru
parul subtire si tratate. Acesta con?ine oligoelemente marine. Borcan de 50 ml. 

  17 form? natural? 
Un suport perfect care hidrateaz? ?i d? str?lucire la parul cret ?i naturale, eliminarea
încre?i f?r? cânt?rire -l jos. Portocaliu extract de proteina de orez ?i a le proteja în timpul
zilei. 150 ml tub. 

  SHINE pic?turi 04 
Lucios oferind flexibilitate pentru parul plictisitoare ?i deshidratate, ajutându-i s?-?i
recâ?tige un s?n?tos ?i str?lucitor. Pic?turi de silicon care repara varfurile despicate.
Flacon de sticl? de 50 ml. 

  03 SHINE BRIGHT SPRAY 
Sinergia perfect? de elemente de lustruire este eliberat pentru a da parului un str?lucitor
f?r? cânt?rire -l jos. Flacon de sticl? de 100 ml. 

  05 MODELAREA SHINE BRIGHT 
Modelarea unguent, lustruire pentru toate tipurile de p?r. Având în vedere pentru a defini
stilul f?r? cânt?rire -l jos. Ea nu las? reziduuri. Borcan de 50 ml. 

  06 MODELAREA HOLD 
Crema de modelare de mass-media potrivit pentru sigilare toate coafuri modei actuale.
Doneze ?i s? sprijine organismul de p?r, f?r? cânt?rire -l jos, f?cându-le luminoase, cu un
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voal de protec?ie. Ea nu las? reziduuri. Borcan de 50 ml. 

  02 SMOOTHING LAPTE 
Este un spray care creeaz? o amend? de netezire ?i protec?ie invizibil pentru eliminarea
încre?i p?rul. Lapte de orez pe baz? de ulei ?i bambus hidrateaza parul da moliciune ?i
str?lucire. 125 ml flacon. 

  NO - RINSE CONDITIONER 11 
Modelarea nu - cl?tire conditionat, face parul moale, hidratat ?i contribuie la sus?inerea
stilul. Derivatul de m?tase ?i extractul de mac ro?u juca o restructurare. Delicat parfum de
caise. 150 ml tub. 

  16 Luciu TOUCH 
Luciu de pulverizare pentru toate tipurile de p?r, ajut? pentru a stimula corpul ?i structura
firului de p?r. Formula imbogatita de proteine ??de grâu ?i un amestec de putere de
hidratare si fixative. 125 ml flacon. 

  10 EXTRA-HOLD MOUSSE 
Mousse condi?ionat de fixare suplimentar, moale ?i compact pentru fixare extra ?i de
lung? durat?. Rezultate excelente orice tip de coafura. Panthenol protejeaza structura
firului de p?r de la elementele. Flacon de 250 ml. 

  MATT EXTRA 21 
Nou pentru a separa ?i sculpta aluat, care ajut? pentru a crea un aspect modern ?i în plus
: textur?, mi?care ?i defini?ie. Borcan de 50 ml. 

  spray de p?r 18 
Spray de par puternic, naturale, de mare randament pentru utilizarea de zi cu zi. Se
evapor? instantaneu, f?r? a l?sa reziduuri. Potrivit pentru toate tipurile de par, pot fi
eliminate cu câteva lovituri de pensul?. Acesta nu con?ine CFC.Bombole 400 ml. 

  18 spray de par EXTRA STRONG 
Spray de par in plus puternic, naturale, de mare randament pentru utilizarea de zi cu zi.
F?r? de cânt?rire în jos p?rul, asigur? o etan?are consistent. Se evapor?
instantaneu, nu las? reziduuri. Potrivit pentru toate tipurile de par, pot fi eliminate cu
câteva lovituri de pensul?. Nu con?ine CFC. Flacoane de 400 ml. 

  18 LIQUID spray de p?r - ECOLOGICE 
Fixativ, care ofer? o fixare a decis consolidarea coafura volum. Ideal pentru etan?area ?i
un control pentru a parului. Ea nu las? reziduuri ?i ofer? o str?lucire excep?ional?. Con?ine
produsele de protectie solara UVB. Extractul de seminte de floarea soarelui protejeaz? ?i
repara?ii de p?r de la agresiunea razelor UV ?i are un radicalii anti liberi. Flacon de 250
ml. 

  19 GUM STRONG 
Cauciuc gel fixare puternic? ?i str?lucire, con?in produsele de protectie solara. Modelul ?i
îmbun?t??e?te volumul, îndepline?te cele mai exigente de forme necesare ?i mai înalt?.
Se usuca repede, nu gras ?i nu las? reziduuri. Produs unisex. Tub de 125 ml. 
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