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TECNOFORM HEAD MANERA
per un jove i dinàmic

Pasta de modelatge pastes-fibrosa fibra
Efecte de textura, arrels, volum pels estils més estranys. Extraordinàriament aguantar fort
però flexible.
Flascó de 150 ml.

BRILLANTOR brillant WAX cera
Efecte mirall per a cabell sec i sensibilitzat curt/mig, apte per a la modelització.
Flascó de 100 ml.

Aigua lleugera soluble modelatge WAX cera
Definició natural per crear, definir, polonès de naturalment tot tipus de cabell.
Flascó de 125 ml.

Cera modelització solubles cera dura
Mirar alta definició de plàstic i flexible. Fixació crea i abrillanta, per a tot tipus de cabell.
Flascó de 125 ml.

MATT pasta pasta efecte mat
Textura d'aspecte extrema, textures naturals, efectes o descuidat. Ferm però flexible.
Flascó de 125 ml.

Cera de cera-modelat compacte compacte
Per un brillant i brillant, forma, disciplina i control rebel pèl, encara cubs, grans i aspres.
Flascó de 125 ml.

CABELLS POMADE liposolubles ungüent mitjà agafador
Ungüent cremós, pentinant els cabells amb facilitat solubles en aigua. Dóna flexibilitat i
estilisme de brillantor que vulguis. La finca és mitjana i s'elimina fàcilment pel rentat.
Flascó de 125 ml.

GEL EXTRA FORT
segell extrema i llarga vida
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Gel de extra fort extrema adherència, ideal per a una recta i per crear moviments
particulars o definir més curt talla. Conté un filtre UV sol.
tub de 200 ml.

ESQUITXADA WAX cera esprai
Efecte contrast, definició, sabates, tot per definir i separa les cadenes amb efecte lluminós
i estructurat.
ampolla de 200ml amb dosificador.

ENERGIA MOUSSE-humit mirar mousse de gel de
Formació d'escuma amb un condicionador d'alta potència. Dóna brillantor i suavitat.
ampolla de 300 ml amb dosificador.

LISS MOUSSE-suplement liss raspallat
Efectes suaus per al cabell de fina, cabell molt arrissat sense sospesar-lo. Dóna una
suspensió natural brillant, detangles i dóna brillantor.
ampolla de 200ml amb dosificador.

CURL MOUSSE-suplement enrotllament enrotllament efecte
Escuma indispensable per enfortir els rínxols tant naturals i permanents. Controla i
defineix els rínxols creant moviments naturals.
ampolla de 200ml amb dosificador.
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