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  LUX ESTIL : 27 BRILLANT EFECTE 
 il · luminació aerosol - llum - humitat : 
Brillantor extrem al cabell. Dóna lluentor excepcional al cabell sense deixar-lo pesat en
absolut.
 quadre :  300 ml ampolla.

 43 VIDRES densos
vidres densos - Efecte de llum - humitat: 
Vidres densa que il · lumina l'acció, que forma pel · lícula d'acció en la tija i en les puntes
de la reparació d'un resultat de brillantor al mirall. Cabell suavitat net i sedós.
 quadre :  100 ml ampolla.

  44 waty CERA
aigua cera polit - hi ha una solució - humitat : 
Per a ús en el cabell sec : humit, brillant i brillant. Textura compacta i fàcil manipulació.
 quadre :  100 ml flascó.

  45 Blondy BANG
crema hidratant mousse - antigiallo - humitat : 
Mousse cremosa per mitigar els tons groguencs de cabells descolorits, ros, ratllat o blanc
natural.
 quadre :  300 ml ampolla.

  46 ANTIFRIZZY ESMALT
esmalt de protecció tèrmica - anti - frizz - humitat : 
Amb antifrizzy esmalt, textura gelatinosa i una palpable tanca les plaques de protecció
contra la calor d'ultra eficients i els cabells amb una forta influència. Cabell hidratat i
protegit, modelat i ple de llum, l'acció de la humitat.
 quadre :  250 ml ampolla.

  estil suau  

  32 Smoothy
Concentrat Suavitzant - Caixa - frizz 
Smoothy és un sèrum concentrat de suavitzat gelatinosa. A més de suavitzar l'acció,
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enriqueix el seu cabell, donant-li cos i gruix palpable., Plec cabell més fort i més
estructurat de més durada.
 quadre :  250 ml ampolla.

  Brilly BRIX 33 - PROTECCIÓ TÈRMICA
brillar protecció contra la calor de polvorització - humitat: 
Brillantor i protecció per al cabell llis en un sol toc. Les molècules d'alta refracció especials
contingudes en la fórmula de Brilly BRIX assegurar una espurna brillant, mentre que
l'efecte és barrera activa contra l'assecador i planxes d'alta temperatura.
 quadre :  100 ml ampolla.
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