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 Line i acabar amb 18 productes dividits en 3 zones d'ús :. estilisme concepte, acabat i el
concepte de concepte lliure

 CERA DEFINICIÓ 
Cera definició ideal per alliberar la seva creativitat en totes les longituds.
Pot de 100 ml.

 texturizzante CREAM 
Aquesta crema per millorar tot tipus de textura i longitud. Estilitzar i crea separacions
perfectes i dóna brillantor.
Pot de 100 ml.

 GOMA FIBRA 
Cautxú optimitzada i flexible adequat per a totes les longituds i textures. S'aplica sobre el
cabell mullat és ideal per texturitzar, mentre que en el cabell sec defineix i separa.
Pot de 100 ml.

 MODELAR PASTA 
Pasta particularment adequat per al cabell mitjà- curt. S'emmotlla perfectament floc per
floc, crea separacions seccions, donant un efecte natural.
Pot de 100 ml.

 GEL FORT 
Gel de fixació amb una forta, ideal per als cabells curt. Dóna suport i estructura a tots els
estils, creant un efecte mullat brillant. Ampolla de 200 ml.

 OLI NO OLI 
Un líquid més lleuger, adequat per al cabell natural i cabell sec. De fixació assegura un
suau i natural, evitant l'assecat de pèl.
Ampolla de 200 ml.
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CREMA DE VOLUM  
Crema lleugera per a tot tipus de cabell, per obtenir un efecte de volum. Afegeix la
humitat, fix i restaura l'equilibri de la porositat en tota la longitud.
Ampolla de 150 ml.

 gelée smoothing 
Gelée és adequat per allisar el cabell arrissat, arrissat i molt arrissat, el que redueix els
efectes de l'electricitat estàtica. Afegeix la humitat, fix i restaura l'equilibri de la porositat
en tota la longitud.
Ampolla de 150 ml.

 definidor de rínxols 
Crema ideal per millorar els cabells arrissats, natural o artificial. Proporciona definició,
força i elasticitat als rínxols mentre que la fixació d'ells en veu baixa. Restaura l'equilibri de
la porositat en tota la longitud.
Ampolla de 150 ml.

 FLUID SILKY 
Un líquid més lleuger és ideal per a tot tipus de cabell. Hidrata i dóna brillantor extrem i
sedositat sense endurir el cabell.
Ml ampolla 60.

 GLOSS SPRAY 
Ruixeu ultra - fi, els cabells brillant opac i sense vida, millorant el color. Donar brillantor
extra sense endurir el cabell i ungir.
Ampolla de 200 ml.

 MOUSSE VOLUM EXECUTIU 
Mousse especificació direccional per crear volum en les arrels. Li dóna forma i suport amb
una fixació invisible.
Ampolla de 200 ml.

 MOUSSE REGULAR 
Mousse de fixació normal, dóna volum, cos i suport per a tots els pentinats. Model d'una
manera natural sense cap tipus de residu.
Ampolla de 200 ml.

 MOUSSE FORTS 
Mousse de fixació forta, dóna volum, cos i suport per a tots els pentinats. Model d'una
manera natural sense cap tipus de residu. Ampolla de 300 ml.

 ECO SPRAY REGULAR 
Ruixeu No hi ha gas a la fixació normal, fixa i dóna volum sense endurir el cabell.
S'asseca ràpidament i s'elimina fàcilment amb un pinzell.
Ampolla de 300 ml.

 SPRAY FORT ECOLÒGICA 
Ruixeu No hi ha gas a fixació forta, fixa i dóna volum sense endurir el cabell. S'asseca
ràpidament i s'elimina fàcilment amb un pinzell.
Ampolla de 300 ml.

 SPRAY REGULAR 
Polvoritzar a la fixació normal, proporciona un segellat eficaç i de llarga durada. No pesa
el cabell donant un pentinat natural. S'elimina fàcilment amb unes poques pinzellades i no
deixa residus.
Ampolla de 300 ml.

 SPRAY FORT 
Spray de fixació forta, proporciona un segellat eficaç i de llarga durada. No pesa el cabell
donant un pentinat natural. S'elimina fàcilment amb unes poques pinzellades i no deixa
residus.
Ampolla de 300 ml. 
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