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  10 MITJÀ - MANTENIR MOUSSE 
mousse
multifuncionalMousse condicionat mitjà de fixació, suau i compacte per atapeït elàstic i
durador. Això li permet aconseguir excel · lents resultats amb qualsevol tipus de pentinat.
Es protegeix l'estructura del cabell dels elements. Per a tot tipus de cabell. Gran pera
perfum - meló. Ampolla de 250 ml. 

  12 DENSO HAIR GEL 
Gel per donar vigor i frescor al teu cabell sense greixar. Ideal per cabell fi i tractat. Conté
oligoelements marins. Pot de 50 ml. 

  17 FORMA NATURAL 
Una ajuda perfecta que hidrata i dóna brillantor al pèl arrissat i natural, eliminant el frizz
sense endurir. L'extracte de taronja i proteïna d'arròs a protegir durant el dia. 150 ml tub. 

  BRILLO GOTES 04 
Glossy donant flexibilitat al cabell opac i deshidratat, ajudant-los a recuperar un sa i
brillant. Les gotes de silicona que reparen les puntes obertes. Ampolla de vidre de 50 ml. 

  03 BRILLANT BRILLANT SPRAY 
La sinergia perfecta d'elements de polit s'allibera per donar al cabell una lluentor sense
endurir. Ampolla de vidre de 100 ml. 

  05 BRILLANT MODELATGE BRIGHT 
Ungüent de conformació, polit per a tots els tipus de cabell. Tenint en compte per definir
l'estil sense endurir. No deixa residus. Pot de 50 ml. 

  06 MODELATGE ESPERA 
Crema de modelació dels mitjans adequats per al segellat de tots els pentinats de moda
actuals. Donar i donar suport al cos al cabell sense endurir, fent-los lluminosa, amb un vel
de protecció. No deixa residus. Pot de 50 ml. 
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  02 Llet Suavitzant 
És un aerosol que crea una multa de allisat i protecció invisible per l'encrespament
l'eliminació de pèl. Llet d'arròs a base d'oli i bambú hidrata el cabell donant-li suavitat i
brillantor. 125 ml ampolla. 

ACONDICIONADOR 

  sense aclarit 11 
Modelatge condicionador sense esbandida, fa el cabell suau, hidratat i ajuda a mantenir
l'estil. El derivat de la seda i l'extracte de la rosella vermella exerceixen una
reestructuració. Aroma d'albercoc delicat. 150 ml tub. 

  16 VOLUM TOC 
Volumizing aerosol per a tot tipus de cabell, ajuda a augmentar el cos i l'estructura del
cabell. Fórmula enriquida proteïna de blat i una barreja dels poders hidratants i fixadors.
125 ml ampolla. 

  10 EXTRA-HOLD MOUSSE 
Mousse condicionat per a la fixació extra, suau i compacte per a una subjecció extra i
durador. Excel · lents resultats de qualsevol tipus de pentinat. Pantenol protegeix
l'estructura del cabell dels elements. Ampolla de 250 ml. 

  MATE EXTRA 21 
Nova separar i esculpir la massa, el que ajuda a crear un look modern i extra : textura,
moviment i definició. Pot de 50 ml. 

  HAIR SPRAY 18 
Aerosol de pèl fort, d'alt rendiment natural per a l'ús diari. S'evapora a l'instant, sense
deixar residus. Adequat per a tot tipus de cabell, poden ser eliminats amb un parell de
pinzellades. No conté CFC.Bombole 400 ml. 

  18 HAIR SPRAY EXTRA FORT 
Hair Spray extra fort, d'alt rendiment natural per a l'ús diari. Sense endurir el cabell,
assegura un segellat consistent. S'evapora
l'instant, no deixa residus. Adequat per a tot tipus de cabell, poden ser eliminats amb un
parell de pinzellades. No conté CFC. Ampolles de 400 ml. 

  18 LIQUID HAIR SPRAY - ECOLÒGICA 
Laca pel cabell que dóna una fixació decidit millorar el pentinat volum. Ideal per al segellat
i donar el control al cabell. No deixa residus i dóna una lluentor excepcional. Conté filtres
solars UVB. L'extracte de llavors de gira-sol protegeix i repara el cabell de les agressions
dels raigs UV i té un anti radicals lliures. Ampolla de 250 ml. 

  19 GOMA FORTS 
Gel de la goma fortalesa i brillantor, contenen protecció solar. Model i augmenta el volum,
es troba amb el més exigent dels formularis requerits i més exaltat. S'asseca ràpidament,
no grassa i no deixa residus. Producte unisex. Tub de 125 ml. 
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