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  10 MEDIUM - HOLD MOUSSE 
mousse multifunktionell
Mousse conditioning medel fastsättning, mjuk och kompakt för tight elastisk och slitstark.
Det gör att du kan uppnå utmärkta resultat med någon typ av frisyr. Det skyddar hårets
struktur från elementen. För alla hårtyper. Stor doft päron - melon. Flaska 250 ml. 

  12 DENSE HAIR GEL 
Gel för att ge kraft och förfriskningar till ditt hår utan smörjning. Perfekt för tunt hår och
behandlas. Den innehåller marina spårämnen. Burk 50 ml. 

  17 naturliga form 
Ett perfekt stöd som återfuktar och ger glans till håret lockigt och naturligt, ta bort frizz utan
att tynga ner. Extraktet orange och risprotein skydda dem under dagen. 150 ml tub. 

  SHINE DROPS 04 
Glossy ger flexibilitet till håret matt och uttorkad, hjälpa dem att återfå en hälsosam och
ljus. Droppar av silikon som reparerar kluvna toppar. Glasflaska 50 ml. 

  03 BRIGHT SHINE SPRAY 
Den perfekta synergi av element polering frigörs för att ge håret en glänsande utan att
tynga ner. Glasflaska 100 ml. 

  05 SHINE BRIGHT MODELLERING 
Salva formning, polering för alla typer av hår. Med tanke på att definiera styling utan att
tynga ner. Den lämnar inga rester. Burk 50 ml. 

  06 MODELLERING HOLD 
Modellering grädde medier lämpliga för försegling alla aktuella mode frisyrer. Donera och
stödja kroppen till håret utan att tynga ner det, vilket gör dem ljusa med en slöja av skydd.
Den lämnar inga rester. Burk 50 ml. 

  02 SMIDIGHET MJÖLK 
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Det är en spray som skapar en utjämnande fina och osynligt skydd till håret eliminerar
frizz. Oljebaserad rismjölk och bambu återfuktar hår som ger mjukhet och ljusstyrka. 125
ml flaska. 

  NO - RINSE CONDI 11 
Modellering no - skölj balsam, gör håret mjukt, återfuktad och hjälper till att stödja styling.
Derivatan av silke och extrakt av röd vallmo spela en omstrukturering. Delikat aprikos doft.
150 ml tub. 

  16 Volumizing TOUCH 
Volumizing spray för alla hårtyper, hjälper det att stärka kroppen och hårets struktur.
Formula berikad veteprotein och en blandning av återfuktande befogenheter och
fixeringsmedel. 125 ml flaska. 

  10 EXTRA-HOLD MOUSSE 
Mousse konditionering för extra fastsättning, mjuk och kompakt för extra grepp och
långvariga. Utmärkta resultat någon typ av frisyr. Panthenol skyddar hårets struktur från
elementen. Flaska 250 ml. 

  MATT EXTRA 21 
Ny för att separera och skulptera deg, vilket bidrar till att skapa ett modernt utseende och
extra : struktur, rörelse och definition. Burk 50 ml. 

  Hårspray 18 
Hårspray stark, naturlig, hög avkastning för dagligt bruk. Förångas snabbare och lämnar
inga rester. Passar alla hårtyper, kan elimineras med några få penseldrag. Den innehåller
inte CFC.Bombole 400 ml. 

  18 HAIR SPRAY EXTRA STARK 
Hair Spray extra stark, naturlig, hög avkastning för dagligt bruk. Utan att tynga ner håret,
ger en enhetlig tätning. Avdunstar
omedelbart, lämnar inga rester. Passar alla hårtyper, kan elimineras med några få
penseldrag. Innehåller inga CFC. Flaskor med 400 ml. 

  18 LIQUID HAIR SPRAY - EKOLOGISK 
Hårspray som ger ett fixerings beslutat förbättra volymen frisyr. Idealisk för tätning och ger
styrning till håret. Den lämnar inga rester och ger en enastående briljans. Innehåller UVB
solskyddsmedel. Extraktet av solrosfrön skyddar och reparerar håret från angrepp av UV-
strålar och har en anti fria radikaler. Flaska 250 ml. 

  19 STARK GUM 
Gummiliknande gel starkt grepp och ljusstyrka, innehåller solskyddsmedel. Modell och
ökar volymen, möter de mest krävande nödvändiga blanketter och mer exalterad. Torkar
snabbt, inte fet och lämnar inga rester. Unisex produkt. Tub 125 ml. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

