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 Línia completa d'estil i acabat cura del cabell que combina la capacitat de definir, forma,
esculpir i personalitzar qualsevol tipus de pentinat. La línia es compon de productes molt
versàtils enriquits amb ingredients actius que donen protecció, el volum i mantenen. 

  SPRAY FIXACIÓ FORT 
Aerosol de pèl per a ús professional fixa el pentinat garantir el volum i la tensió desitjada.
Dóna suport al plec eliminant el frizz del cabell natural causat per la humitat. Principals
ingredients actius : Pantenol : reté la humitat evita la sequedat i fragilitat del cabell. Filtrar
U.V. :. Acció protectora
embalatge : ampolla de 500 ml 

  STYLING MOUSSE - fixació natural i el volum - volum i fortalesa 
Fixa i dóna volum al pentinat donant retenció elàstica excepcional i l'eliminació de
càrregues electrostàtiques. Donar i donar suport al cos al cabell sense endurir, fent-los
lluminosa i cobrint-los amb una pel · lícula protectora. No és enganxós i no deixa residus.
La fixació natural i el volum és ideal per a l'assecat de forma gratuïta. La fixació forta i el
volum és ideal per als pentinats més creatives i elaborades. Principals ingredients actius :
polímers condicionadors :. Donar cos, cos i volum al cabell sense endurir
Paquet : ampolles de 350 ml 

  BRILLO MIRALL aerosol instantània 
Pulido acció aerosol tractar, per aconseguir el pèl i seda brillant al tacte. Realça el reflex
del cabell i enforteix la brillantor de productes de fixació. Ideal per al cabell opac i sense
vida. Sense càrrec generals. Principals ingredients actius : complex vegetal (fusta de
sàndal, filodendro, ordi) :. Hidratants, abrillantadors i de restauració
embalatge : ampolla de 300 ml 
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