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TECNOFORM KAFA YOLU
bir genç ve dinamik

FIBER makarnalar fibröz modelleme Yap??t?r
Dokulu etkisi, Emlak, birim en tuhaf stilleri için. Ekstra güçlü ama esnek tutun.
150 ml kavanoz.

PARLAK parlak mum-mum
Ayna efekti için kuru ve duyarlilasmis saçlar k?sa/orta, modelleme için uygun.
100 ml kavanoz.

I??k su çözünür balmumu-modelleme balmumu
Do?al tan?m? olu?turmak için tan?mlamak, do?al olarak tüm saç tipleri Lehçe.
125 ml kavanoz.

SERT balmumu çözünür modelleme balmumu
Yüksek çözünürlüklü plastik ve esnek bak. Sabitleme olu?turur ve cilalar, tüm saç tipleri
için.
125 ml kavanoz.

MATT YAPI?TIR-Yap??t?r Mat etkisi
A??r? göz, do?al dokular, efektler dokulu veya da??n?k. Henüz esnek firmas?.
125 ml kavanoz.

Kompakt kompakt balmumu-modelleme balmumu
Bir parlak ve ???lt?l?, ?ekli, disiplin ve denetim asi saçlar için kova, büyük ve kaba bile.
125 ml kavanoz.

SAÇ çözünür POMAD merhem orta tutun
Krem merhem, suda çözünür kolayl?kla onun saç tarama. Esneklik ve Parlat?c? stil
istedi?iniz verir. Emlak ortalama bir seviyede ve kolayca y?kama taraf?ndan kald?r?l?r.
125 ml kavanoz.

EKSTRA GÜÇLÜ JEL
a??r? mühür ve uzun ömür
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Ekstra güçlü jel a??r? kavrama, kent ve belirli hareketleri olu?turmak veya daha k?sa
tan?mlamak için ideal keser. Bir UV güne? filtresi içerir.
200 ml tüp.

SIÇRAMA mum wax sprey
Kontrast etkisi, tan?m, Parlat?c?, tüm tan?mlamak ve ipliklerini parlak etkisi ile ayr? ve
yap?land?r?lm??.
200 ml ?i?e Sabunluk ile.

ENERJ? Mus-?slak bak jel köpük
Köpük bir yüksek güç kremi ile ?ekillendirme. Yumu?akl?k ve parlakl?k verir.
300 ml ?i?e Sabunluk ile.

LISS Mus-ekstra liss f?rçalama
Güzel saç, k?v?rc?k saç a??rl?k olmadan pürüzsüz efekti. Do?al bir tutun parlak verir,
detangles ve parlat?r.
200 ml ?i?e Sabunluk ile.

CURL Mus-ekstra curl curl etkisi
Do?al ve kal?c? bukleler canland?rmak için vazgeçilmez köpük. Kontrol eder ve do?al
hareketler olu?turarak bukleler tan?mlar.
200 ml ?i?e Sabunluk ile.
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