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TECNOFORM HEAD WAY
??i v?i m?t tr? trung và n?ng ??ng

Ch?t x? s?i m? mô hình dán
K?t c?u có hi?u l?c, b?t ??ng s?n, các kh?i l??ng cho phong cách k? l? nh?t. Thêm t? ch?c
m?nh m? nh?ng linh ho?t.
Chai 150 ml.

Sáng CHÓI sáng sáp-sáp
G??ng các hi?u ?ng cho tóc khô và nh?y c?m ng?n/trung bình, phù h?p cho mô hình.
Chai 100 ml.

Ánh sáng n??c hòa tan mô hình sáp wax
Các ??nh ngh?a t? nhiên ?? t?o ra, xác ??nh, ?ánh bóng t? nhiên t?t c? tóc các lo?i.
Chai 125 ml.

Mô hình sáp hòa tan sáp c?ng
Hãy tìm ?? nét cao nh?a và linh ho?t. S?a ch?a ???c t?o ra và ?ánh bóng, cho t?t c? các
lo?i tóc.
Chai 125 ml.

MATT dán-dán hi?u ?ng m?
Cái nhìn c?c ?oan, t? nhiên k?t c?u, t?o h?a ti?t ?nh h??ng ho?c không ch?i. Công ty ch?a
linh ho?t.
Chai 125 ml.

COMPACT nh? g?n t?o mô hình sáp wax
??i v?i m?t sáng và sáng, hình d?ng, k? lu?t và ki?m soát ngô ngh?ch tóc, ngay c? thùng,
to và thô.
Chai 125 ml.

TÓC POMADE tan trong m? v?a t? ch?c
Kem m?, x? len tóc c?a mình m?t cách d? dàng hòa tan trong n??c. Cho phép s? linh ho?t
và t?a sáng phong cách b?n mu?n. B?t ??ng s?n là trung bình và d? dàng ???c g? b? b?ng
cách r?a.
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Chai 125 ml.

THÊM M?NH M? GEL
con d?u cùng c?c và cu?c s?ng lâu dài
Grip c?c k? m?nh m? thêm gel, lý t??ng cho m?t th?ng và ?? t?o ra phong trào ??c bi?t
ho?c xác ??nh ng?n c?t gi?m. Có m?t b? l?c UV m?t tr?i.
200 ml ?ng.

Gi?t gân sáp-sáp phun
Hi?u ?ng t??ng ph?n, ?? nét, t?a sáng, t?t c? ?? xác ??nh và tách bi?t các s?i v?i hi?u ?ng
quang và c?u trúc.
chai 200 ml v?i nóng l?nh.

N?ng l??ng MOUSSE-??t nhìn gel mousse
Hình thành b?t v?i m?t ?i?u hòa công su?t cao. Cung c?p cho bóng và êm ái.
chai 300 ml v?i nóng l?nh.

LISS MOUSSE-extra liss ?ánh r?ng
Hi?u ?ng m?n cho M? tóc, tóc xo?n mà không cân n?ng. Cung c?p cho m?t t? ch?c t?
nhiên sáng, detangles và ?ánh bóng.
chai 200 ml v?i nóng l?nh.

Tác d?ng curl curl CURL MOUSSE-ph?
B?t khí không th? thi?u ?? ti?p thêm sinh l?c l?n tóc t? nhiên và v?nh vi?n. Ki?m soát và
xác ??nh các l?n tóc b?ng cách t?o ra phong trào t? nhiên.
chai 200 ml v?i nóng l?nh.
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