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VOLYM COLLECTION
för en slutlig effekt Volumizing

 • FULL EFFEKT 04 : Volumizing mousse ljus och näringsrik. För att rekonditionera håret
utan att några rester. 250 ml.
• ROOTFULL 06 : Volumizing sprej speciellt för rötterna. 250 ml.
• LAYER LIFT 07 : Volumizing sprut gel till specifika längder och toppar. 170 ml.
• VENTILATION 08 : med textur av en mousse och kraften i en rekonditionering grädde,
ger volym, rörelse och glans. 125 ml.
• CONTOUR SHAPE 08 : builder gel, skulpterar och tillför volym. 250 ml. 

  STRAIGHT COLLECTION
för en slutlig effekt ultra slät 
• REN RAK 06 : uträtning gel ljus idealiskt för fint hår. 100 ml.
• ALIGN 12 : uträtning skyddande lotion för medel hår storlek. 150 ml.
• POWER TAME 16 : uträtning grädde hög effekt för skarpa texturer och rebeller. 150 ml. 

  SHINE COLLECTION
för en slutlig effekt ultra ljus 
• GLASS LOOK 01 : omedelbar utjämnande komplex, förbättrar glans och kontrollerar
frizz. 100 ml.
• Outshine 01 : anti - frizz polering mjölk. Resultat super - glänsande, slät effekt. 100 ml.
• SHINE FLASH 02 : Spraya ångande effekt ultra ljusa. Lysa utan att lämna några rester.
150 ml. 

  TEXTURE COLLECTION
för en slutlig effekt texture 
• rufsa WHIP 04 : texture grädde vax, sidenmatteffekt och vara ljus. 100 ml.
• REWIND 06 : fibrös massa mångsidig. Sammanflätade, modell och definierar det. 150
ml.
• WAX BLAST 10 : sprut vax mycket flexibel, tillför kroppen till hår och en rufsig finish. 150
ml.
• ROUGH PASTE 12 : kreativ modellering deg, separera strängarna med styrka och
precision. 75 ml.
• HARDWEAR 16 : super - stark gel. Övervakning långsiktiga och icke - ljusstyrka. 250
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ml. 
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