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MOURE'M: ESTIL DE DESTRET

 roberto.colombo@muster-dikson.com

 +39 0331 1706328

MOURE'M: ESTIL DE DESTRET

MOURE'M
és el sistema revolucionari de meta Coiffeur. Les fórmules dels productes de la línia
moure ME treballar en concert amb la creativitat de professionals per a l'aspecte cada
vegada més eficaç i elegant. Sistema de coiffeur proporciona que les eines per a
perruqueria totalment expressar la seva creativitat.

DESTRET GASIFICATS 14
fort arrelament laca moistureproof
Mantenir forts fixador "alt" de laca per efectes estructurats i voluminós. Gran brillantor al
teu cabell. És el cabell d'una pel·lícula resistent i flexible ' produeix cap efecte descamació
(pols). Ràpid assecat ' esborreu amb alguna pinzellada.
embalatge: ampolla de 500 ml.

TONIFICAR 15
ecològica laca forta humitat-
Decidir cap acció de laca fixador de gas. Plec de llarga durada i impressionant '-humitat
volum i brillantor. Alt rendiment. Produeix cap efecte descamació (pols). Conté filtre UV.
paquet: ampolla 350 ml.

16 FORMA BOIG
mousse de forta humitat prova la configuració
Estilisme escuma ' formació fixador acció va decidir.
envasos: ampolla 300 ml.

34 H2O FIXACIÓ DE CERA
humitat crema fixador resistent extra forta-
Cera de base d'aigua modelada estil de cabells llargs i polit assegura ' visiblement adjunt.
Impecable aspecte extraordinàriament brillant.
embalatge: pot de 100 ml.

MAT 36 FORMACIÓ POMADE
Modelització pasta mat-forte-humitat prova
Mat fixador actuar massa fort. Modelar el teu cabell donant-li la forma i estil que voleu per
una textura natural i un màxim control. Pentinats frescos.
embalatge: pot de 100 ml.
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COLA 37 GEL
Cola gel de-suplement addicional forta humitat prova
Ultra fort fixador acció gel de cola revolucionari ' iperforte i estructurat d'aspecte jove i
intens: ideal per maxi. Estil impecable durant hores.
embalatge: tub 100ml.

38 GEL LLEUGER
gel de mirada humida-llum-humitat
Models de pentinat deixant un agradable efecte mullat de llarga durada sense assecat. No
greix.
embalatge: tub de 250 ml.

39 GEL MERAVELLÓS ADDICIONAL FORT
Escut de gel de-humitat extra fort
Creada per definir i configuren decisivament el pentinat. Mantenir forts amb extrema
facilitat.
embalatge: tub de 250 ml.

40 LÍNIES DE SPINNING
prova de pasta-forte-humitat elegant d'estilisme
Filamentós polpa de textura cremosa de Amazing Spider modelar el teu cabell amb una
acció potent i de llarga durada. No enganxosa "defineix la mirada elàstica. Capaç de ser
remodelat humitat acció.
embalatge: pot de 100 ml.
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