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FLYTTA MIG: FIX STIL

FLYTTA MIG
är det revolutionerande systemet mållinjen Coiffeur. Formlerna för raden flytta ME
produkter arbeta i samförstånd med kreativitet proffs för någonsin mer effektiv och elegant
utseende. Coiffeur system ger verktygen för frisörer fullt uttrycka sin kreativitet.

14 KOLSYRAD FIX
stark-hold Hairspray Fukttät
Stark hold Hairspray 'hög' fixativ för strukturerade effekter och omfångsrika. Fantastisk
glans till ditt hår. Är håret på ett hållbart och flexibelt film ' ger ingen effekt fjällning (pulver).
Snabbtorkande ' du radera med några penseldrag.
förpackning: 500 ml flaska.

15 TONA UPP
ekologisk hårspray stark fukt-
Ingen gas hårspray fixativ åtgärder beslutade. Långvarig, veck och imponerande
'-luftfuktighet volym och glans. Hög kapacitet. Ger ingen effekt fjällning (pulver). Innehåller
UV-filter.
paket: 350 ml flaska.

16 GALEN FORM
Shaping mousse-stark-fuktig bevis
Styling skum ' forma fixativ åtgärder beslutade.
förpackning: flaska 300 ml.

34 H2O FASTSTÄLLANDE VAX
fixativ grädde fukt resistent-extra starka-
Vatten baserad vax gjutna långt hårstyling och polering säkerställer ' synligt bifogade.
Felfri look extra blanka.
förpackning: 100 ml burk.

MATTA 36 FORMA POMADE
modellering pasta matta-forte-fuktig bevis
Matt fixativ agerar stark deg. Modell håret ge det form och stil som du vill ha en naturlig
textur och en maximal kontroll. Coola frisyrer.
förpackning: 100 ml burk.
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37 GLUE GEL
Glue gel-extra extra stark-fuktig bevis
Ultra stark fixativ gel verkande lim revolutionär ' iperforte och strukturerat utseende ung
och intensiv: idealisk för maxi. Oklanderlig stil i timmar.
förpackning: 100 ml tub.

38 LÄTTA GEL
wet look gel-ljus-luftfuktighet
Modeller frisyren genom att lämna en trevlig långvarig våt effekt utan att torka. Inte fett.
förpackning: 250 ml tub.

39 GROOVY GEL EXTRA STARK
extra stark gel-fukt sköld
Skapas för att definiera och forma beslutsamt frisyr. Stark håll med extrem lätthet.
förpackning: 250 ml tub.

40 SPINNING RADER
snygg styling paste-forte-fuktig bevis
Trådiga massa från Amazing Spiders krämiga konsistens modell ditt hår med en stark och
långvarig åtgärd. Icke-klibbiga ' definierar elastisk look. Kunna vara omformas fukt åtgärd.
förpackning: 100 ml burk.
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