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MAR ESPRAI VOLUM TEXTURA ESCUMA &AMP; ELEGANT
Spay texturitzat que ofereix escuma volum per pèls solts, fent-los chis i casual.
instruccions d'ús: agitar bé abans d'ús. Esprai sobre el cabell humit de l'arrel a la punta.
Sec amb les mans i amb l'orador per millorar el volum i rendiment.
envasos: ampolla.

ONES TEXTURES MAR SALADA ESPRAI
Perfectament atesos pels experts de casa Global d'Alterna i formulat amb una barreja de
propietat de Flex-força Complex i amb sals del mar mort, aquest esprai sal de mar ric en
mineral per a la texturització ofereix onades platja durant tot l'any.
instruccions d'ús: esprai sobre el cabell humit o sec de les arrels a la fi. Deixar a l'aire o
assecar amb un difusor.
envasos: ampolla.

FORMA DE LUXE
Una crema gel que conformen els cabells sense esforç, mantenir la forma desitjada.
instruccions d'ús: aplicar sobre el cabell humit o sec i l'estil com desitjada.
envasos: tub.

CORRÓ INVISIBLE
Experimentar el volum i el plec de rodets sense arrissadors. L'esprai INVISIBLE corró té
una textura lleugera que eleva el cabell des arrel a Punta i model, mentre que proporciona
protecció de calor.
instruccions d'ús: esprai sobre el cabell humit abans d'assecat. Calor al teu cabell amb
un raspall rodó per aconseguir un plec polit.
envasos: corró.

SORRA
Pasta estil mitjana és un segell que crea d'alta definició silhoutte, que separa el cabell i
fixar-los en la forma desitjada.
instruccions d'ús: aplicar una petita quantitat a les palmes i treballar sobre el cabell sec.
contenidor: flascó.
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EXTRAORDINÀRIAMENT MANTENIR ESPRAI DE CABELLS
Esprai d'assecament ràpid i ultra-sec. Proporciona resistència durant tot el dia, la humitat
sense deixar el seu pèl rígid.
instruccions d'ús: prendre la llauna i ruixar el teu cabell després de crear el pentinat que
vulguis.
envasos: ampolla 340 gr.
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