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LISAP MÓDA

V?aka komplexu LSC (lipoamino kremíka zložité) na základe mix medzi lipoaminoacidi a
vo vode rozpustných silikónové a hodváb-ako , pochádzajúci z hodvábne vlákno, produkty
LISAP módne vykona? dve dôležité funkcie: lipoaminoacidica opravy poškodenia vlasov ,
kým ?asti silikónové chráni štruktúru. LSC zachováva integritu kapilárnej keratín v horúcej
styling (kefa/suši? na vlasy) a hodváb-ako vzh?adom k vysokej sumy jednotlivých
aminokyselín , vytvára nevidite?ný ochranný film, ktorý robí vlasy, mäkký a na?echraný ,
opravy, zvnútra. LISAP móda: opravy chráni a modely s jednotného gesto.

ZAHUS?OVADLO
Tekutiny. Špeciálne zahus?ovanie pre jemné vlasy je krehký a nezvládnute?ný , stáva
tenké a krehké vlasy na hrubé silné vlasy už z prvej žiadosti.
balenie: flacon 125 ml.

VOLUMISER
Tekutiny. Dáva maximálny objem vzh?ad zdravé a lesklé. Povzbudzujúce pre slabé vlasy ,
li posil?uje elastické a životne dôležité.
balenia: f?aša 200 ml.

HODVÁBNE
Kvapky. Opravy a chráni pokožku a rekonštrukcie to , zabra?uje štiepeniu s nádychom
mäkká a hodvábna, eliminuje strapatenie.
Ve?kos? balenia: 50 ml f?aša.

STYLER
Sprej. Styler-vitaminic , Vytvorenie zväzku, vymedzuje pohyb. Poskytuje flexibilné držanie
pre dlhú dobu a vynikajúci lesk bez váženia ho.
balenie: 250 ml f?aša.

LEŠTENIE COMPOUND
Sprej. Zanecháva vlasy mäkké a ?ahké pre kone?ný efekt extrémny lesk , Farba chráni
pred UV lú?mi.
balenia: f?ašiach 250 ml.

ROVNANIE
Krém. Hladké Vlnité a ku?eravé vlasy , poskytuje hydratáciu, dona ve?ký lesk a chráni
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po?as sušenia s dosku a suši? vlasov.
balenia: f?aša 200 ml.

•VE?KÝ KULMU
Krém-gél. Znovu aktivuje ku?ery a vlnenia dáva kontrolu bez váženia ho. Definuje tvar ,
chráni pred vlhkos?ou a oživuje lesk.
balenia: f?aše 200 ml.

POU?NÝ
Puding. Hydratuje vlasy ošetrené a farebnými , kontroly strapatenie, zlepšuje farbu
zvýšením jasu.
balenia: pohára 75 ml.
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