
 

  
Gel och finish hår - OROTHERAPY

STYLING & EFTERBEHANDLING ORO PURO

 bbazar@globelife.com

 +39 0331 1706328

STYLING & EFTERBEHANDLING ORO PURO

Den nya linje STYLING & avslutning av OROTHERAPY berikad med arganolja, keratin
och guld
• Altovalore läggas till.
• Med hög prestanda och innovativa formuleringar;
• Uppfylla behovet av elegans och praktiska i frisör och recensioner.

RENT GULD GEL
extra stark gel med keratin och arganolja
Drivs av Microattivo guld, skapar, definierar och formar och frisyrer trender. Gör ett starkt
grepp och en hög täthet.
Bruksanvisning: tillämpas på vått eller torrt hår, definiera förflyttning av håret med
fingrarna.
förpackning: 250 ml tub.

RENT GULD LACK
extra stark hold hårspray med keratin, Argan och solkräm
Apparater och modell genom att skapa en filmbildande effekt ljus och elastiska.
Bruksanvisning: spraya på torrt hår på ett avstånd av 30 cm.
förpackning: 100 ml flaska.

JÄMNA UT FLYTANDE GULD
keratin utjämning fluid & arganolja
Drivs av Microattivo, guld underlättar globlinjen och disciplin ostyriga hår gör den mjuk och
glansig, vilket eliminerar frizz och skyddar mot värme och fukt.
Bruksanvisning: tvättade håret applicera en liten mängd av produkten längs längder och
tips, kamma igenom brunn och gå vidare till globlinjen.
förpackning: flaska 200 ml.

CURL VÄTSKA GULD
curl definiera vätska med keratin och arganolja
Drivs av guld Microattivo, förbättrar, definierar och återställer smidighet till den naturliga
formen av rullen. Ger glans och utför en effektiv antistatiska åtgärd.
Bruksanvisning: tillämpas på fuktigt hår före torkning.
förpackning: flaska 200 ml.
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MATT PASTA RENT GULD
modelling paste ogenomskinlig med keratin och arganolja
Mjuk pasta berikad med guld Microattivo i beslutade täckande effekt, för en naturlig look
för lång varaktighet. Ger definition, textur och volym.
Bruksanvisning: värma en liten mängd av produkten i händerna och använda på torrt
eller fuktigt hår, forma som önskas.
förpackning: 100 ml burk.

VATTEN VAX RENT GULD
vatten modellering vax med keratin och arganolja
Pulserande vax berikad med guld Microattivo, ljuseffekt och naturliga innehav att definiera
och forma utan att tynga. Underhåller lång frisyr.
Bruksanvisning: gäller för fuktigt eller torrt hår och form som önskas, definiera förflyttning
av håret med fingrarna.
förpackning: 100 ml burk.
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