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linie 

 Kerastase Homme este acum îmbun?t??it? prin dou? noi produse de styling :
 CAUCIUC GEL ULTRAFISSANTE densificarea ?i amplificator 
Gama reprezint? un r?spuns clar ?i concret la problemele cauzate de utilizarea frecvent? a
capilare produse comune de styling. Cu CAPITAL FORCE, în func?ie de formularea sa,
agresiunea a scalpului ?i sl?birea masei capilare sunt acum doar o amintire, modelul
produsele de coafura respectând în acela?i timp starea de sanatate a parului. Formularea
bazat pe taurina ajuta la lupta deformarea bec, componentele D - Biotina ?i arginin?
îmbun?t??i calitatea ?i de a ajuta cre?terea foliculului de par de stimulare oxigenare. 

 Gel ULTRA - densificare 
P?rgel ultra - densificare fixare modelului cu usurinta pentru un sigiliu foarte puternic, dar
flexibil. Coafura este definit ?i curat. Parul este protejat structurat ?i datorit? formularea
bazat pe taurinexpans armat.
instruc?iuni pentru a utiliza metoda de utilizare presupune aplicarea pe parul umed sau
uscat. O cantitate mic? de produs se aplic? pe mâini ?i s? fie înc?lzit înainte de a trece la
structurarea de p?r.
container : 200 ml tub 

amplificator  CAUCIUC 
Amplificatorul de cauciuc realizeaz? un fir de p?r pentru volum ?i asigur? o fixare puternic?
?i flexibil?. Textura, u?or de a lucra cu, face parul curat ?i definit ?i p?streaz? starea de
sanatate a parului.
instruc?iuni pentru a utiliza metoda de utilizare presupune aplicarea de amplificator de
cauciuc pe parul umed sau uscat, în mod eficient pentru a forma coafura trebuie s? se
înc?lzeasc? mai întâi o cantitate mic? de produs pe mâini
.container : 150 ml borcan 

 MODELAREA PASTE efect de densificare 
Tip de p?r : fin, care au nevoie de volum. Nivel mediu de montare (3 din 6). Efectul natural
?i curat. Densificarea ac?iune. Lumina la atingere.
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Ambalaj: 75 ml borcan 
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