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OBRA MESTRA DE DISSENY PURESA
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La línia sencera de L'obra mestra disseny de puresa s'enriqueix amb la innovadora 
OZÓ + COMPLEXés el conjunt especial de 4 actiu que combina actuació amb estil:
anticontaminació; Escut de la UV; protecció de cosmètics de color; hidratació intensa.
Polímers d'alt rendiment barrejat amb un conjunt únic de principis actius que embolicar la
fibra capil·lar protegint-lo per l'acció d'aparells de calor i humitat atmosfèrica tensions
"boira" UV.

CARACTERÍSTIQUES
Textura barreja d'olors i la participació. L'aigua és suaus notes florals que envolten el
cabell en les corbes femenines suaus. Espurnejant notes 'UV' enriquit barreja estils rebels
o decidir perfectament.

• Línia textura
Textura fins -150 ml
Llum-ajustat voluminitzador texturizer. Ideal per a l'aspecte voluminós ' però natural.
OCEAN MIST -150 ml
Aerosol salí que recrea una textura mat com el model de salt; donar un perfecte "acabat
platja" tot l'any amb suaus onades 'trencat' però naturalment definits.
Les mans en terra batuda -100 ml
Aquesta pasta d'argila verda de brisa de cadena després de la cadena "talla i les formes
en un sol gest.
MOUSSE de modelatge -300 ml
Ideal per a la formació mirada mousse suau i voluminosos. Ideal per dur a terme els
rínxols gràcies a la seva estàtica contra elimina Frizza.
THERMOSHIELD -150 ml
Ideal llet termo-regulació per protegir el cabell del canvi de temperatura mentre utilitza
totes les eines calents.
Contorn esmalt -150 ml
Brillants llum de-fixed fluids anti-frizz i sedós brillants rínxols o entorn natural i amb
permanent. Esbossar l'arbust donar elasticitat i control sense sospesar-lo.

• Línia de brillantor
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POMADE llis -100 ml
Sonar per aquesta pasta tecnologia brillant "models de i protegeix el teu cabell dels
agents atmosfèrics en una sola vegada. Acabat brillant i agafador mitjà.
Gotes de diamant -50 ml
Elixir addicional polonès que la llisca a través de cabell sense greixatge és embolicar-los
amb una pel·lícula resistent que protegeix de la humitat i agents externs. Millora
l'aparença de puntes obertes.

• Línia d'ESCULPIR
ECO escultura laca -300 ml
Bodega addicional fort. Volumizes les arrels. Ideal per a l'aspecte atrevit.
Modelatge ECO laca -500 ml
Fort arrelament. Amplifica el volum fins i tot un pèl més fi.
Escultura MOUSS E-300 ml
Bodega addicional forta per mirar h24 creativa. Augmenta el volum del cabell.
Escultura laca -300 ml
Bodega addicional fort. Ideal per pentinats extrems que necessiten per durar. Micronitzats
de vaporització.
Modelatge laca -500 ml
Fort arrelament. Captures i correccions d'estil. Modelització polímers ofereixen flexible
control sense sospesar-lo.
Adherència GEL -150 ml
Crea un aspecte exagerat atapeït extra fort. Màxim control. Capaç de ser remodelat sense
parar.
MATT escultura cera -100 ml
Bodega extra fort acabat mat de cera.
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