
 

  
Permanent hår - LISAP

LISAP ULTIMATE
LISAP ULTIMATE

 manuela.parma@lisapitalia.com

 +39 0331 1706328

LISAP ULTIMATE
LISAP ULTIMATE

  SHAMPOO ECB 
 HAIR smidig och Crespi 
; specifik behandling för burrigt hår smidigt och att, används före LISAP ULTIMATE PLUS,
slappnar håret fiber, förbättra pettinabilit ; och corposit ;. Tack vare innehållet i Kerasil
Complex, Keratin och Ceramide A2, omstrukturerar och ger en fyllningseffekt, minska och
reglera en ; frizz. Håret är smidig, disciplinerade och mer hydratiserade under en lång tid.

 Förpackning:.  flaskor 250 och 1000 ml 

 LISAP ULTIMATE PLUS 
 utjämning återfuktande mask 
; reglerar behandling för burrigt hår smidigt och som reder och stärker hårets struktur,
vilket ger en fyllningseffektoch bibehålla en lång tid som skapats med den släta strykning.
Tack Kerasil Complex, Keratin, Ceramide A2 och Macadamia Olja omstrukturerar och
stärker håret genom att minska en ; frizz, ger fukt och mjukhet.

 Förpackning:.    250 ml burk 

 LISAP ULTIMATE PLUS SPRAY 
 uträtning kosmetiska 
LISAP ULTIMATE PLUS innehåller tre gånger så Keratin och Ceramide A2 än LISAP
ULTIMAT tre vitaliserande spray och sedan är :
• pi fyllmedel, eftersom & eacute; med trippel innehåll Keratin hår är fyllda med viktiga
ämne som ger en känsla av fullkomlighet vid beröring ;
• pi disciplinering, eftersom & eacute; av samma skäl som tidigare, hår kommer att styra
tack till ; viktökningar ;
• pi Conditioning, eftersom & eacute; tack vare formel berikat ytterligare villkor ;
• pi Skydds : dess användning innan plattan väsentligt.
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Tack alla intag av Keratin och Ceramide A2, garantier :
• Förbättring av hårfibern.
• Minskning av frizz och skyddar från fukt.
• Balanserande effekt av porositet från rot till topp.
• Hår, förstärkt ; helt hydratiserade och ljusa även efter upprepade tvättar.
• Skydd under styling.

 Förpackning:.  125 ml pump flaska 
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