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CHUY?N CHO TÔI
là h? th?ng cách m?ng k?t thúc dòng Coiffeur. Các công th?c c?a các s?n ph?m c?a dòng
di chuy?n ME làm vi?c trong bu?i hòa nh?c v?i s? sáng t?o c?a các chuyên gia cho cái
nhìn phong cách và hi?u qu? h?n bao gi? h?t. Coiffeur h? th?ng cung c?p các công c? cho
các ti?m làm tóc ??y ?? hi?n s? sáng t?o c?a h?.

14 FIZZY FIX
m?nh m? gi? Hairspray moistureproof
M?nh m? gi? Hairspray ??nh hình 'cao' cho các hi?u ?ng có c?u trúc và chia làm nhi?u
quy?n. T?a sáng tuy?t v?i cho mái tóc c?a b?n. Là tóc c?a m?t b? phim b?n và linh ho?t '
s?n xu?t không có hi?u ?ng bong (b?t). S?y khô nhanh ' b?n xóa v?i m?t s? bàn ch?i nét.
?óng gói: chai 500 ml.

15 GIAI ?I?U
sinh thái Hairspray m?nh ?? ?m-
Không khí Hairspray fixative hành ??ng quy?t ??nh. Lâu dài, nh?n và ?n t??ng '-kh?i l??ng
?? ?m và t?a sáng. N?ng su?t cao. S?n xu?t không có hi?u ?ng bong (b?t). Có b? l?c tia
UV.
?óng gói: 350 ml chai.

16 HÌNH D?NG ?IÊN
t?o hình b?ng ch?ng mousse damp m?nh m?
Ki?u dáng b?t ' hình ??nh hình hành ??ng quy?t ??nh.
bao bì: chai 300 ml.

34 H2O FIXING SÁP
?? ?m kem fixative ch?u thêm m?nh m?-
N??c d?a trên sáp ?úc phong cách tóc dài và ?ánh bóng, ??m b?o ' rõ ràng kèm theo. Cái
nhìn hoàn h?o thêm sáng bóng.
?óng gói: 100 ml chai.

MAT 36 SHAPING POMADE
Mô hình dán mat forte ?m ??t b?ng ch?ng
Matte fixative hành ??ng m?nh m? b?t. Mô hình mái tóc c?a b?n cho nó hình d?ng và
phong cách mà b?n mu?n cho m?t k?t c?u t? nhiên và m?t ?i?u khi?n t?i ?a. Ki?u tóc mát
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m?.
?óng gói: 100 ml chai.

37 KEO GEL
Keo gel-thêm b?ng ch?ng thêm m?nh m? ?m ??t
C?c k? m?nh m? fixative gel, hành ??ng cách m?ng keo ' iperforte và có c?u trúc nh? và
c??ng ?? cao: lý t??ng cho maxi. Phong cách hoàn h?o cho gi?.
?óng gói: 100 ml ?ng.

38 SÁNG GEL
cái nhìn ?m ??t ?? ?m gel-ánh sáng
Mô hình các ki?u tóc b?ng cách ?? l?i m?t tác ??ng lâu dài ??t d? ch?u mà không làm khô.
Không ph?i ch?t béo.
bao bì: 250 ml ?ng.

39 GROOVY GEL PH? M?NH
lá ch?n m?nh m? thêm gel-?? ?m
T?o ra ?? xác ??nh và quy?t ??nh hình ki?u tóc. M?nh m? gi? c?c d? dàng.
bao bì: 250 ml ?ng.

40 S?I DÂY CHUY?N
ki?u dáng ??p phong cách dán forte ?m ??t b?ng ch?ng
Stringy b?t gi?y t? k?t c?u kem Amazing Spider m?u tóc c?a b?n v?i m?t hành ??ng m?nh
m? và lâu dài. Phòng không dính ' xác ??nh nhìn ?àn h?i. Có th? là ??nh hình l?i ?? ?m
hành ??ng.
?óng gói: 100 ml chai.
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