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  FORMANT POLONÈS 
Afegeix flexibilitat, definició i brillantor al cabell sense deixar-lo pesat i sense deixar
residus. Aquesta pasta fixador és ideal per als cabells curt i de llarg mitjà.

SPRAY TEXTURA  
El volum de ruixat i el suport que s'adapta a diferents tipus i longituds de pèl. Gràcies als
extractes d'algues es nodreixen i assegurar les longituds sense sobrecarregar, aquest
esprai és el suport ideal per fixar els pentinats originals.

 SPRAY shaping FLEXIBLE 
Hairspray, fixant mitjà, actuant fixador executiu. Deixa el cabell brillant, no mullat i no
deixa residus.

 HUMITAT bloquejador 
Una innovadora fusió dels lípids essencials i antioxidants per protegir el cabell i protegir-lo
dels danys causats pels raigs UVA / UVB i els radicals lliures. S'adhereix de forma ràpida i
efectiva a la fibra capil · lar per garantir la màxima protecció i reconstrucció del cabell des
de la cutícula fins a l'escorça.

 CERA SPRAY DRY 
Cera d'aerosol sec per crear sembla decidida i inesperat. Ric en lípids essencials i
antioxidants, protegeix el cabell dels raigs UVA / UVB, protegint-los dels danys causats
pels radicals lliures i l'envelliment de la foto.

 Molding MASSILLA 
Una innovadora fusió dels lípids i antioxidants essencials per protegir el cabell i protegir-lo
dels danys causats pels raigs UVA / UVB i els radicals lliures. Ofereix flexibilitat i
durabilitat a qualsevol estil. S'adhereix de forma ràpida i efectiva a la fibra capil · lar per
garantir la màxima protecció i reconstrucció del cabell des de la cutícula fins a l'escorça.

 PASTA PLIABLE 
Modelar la pasta per modelar i formar de nou, sense límits fins que obtingui l'aspecte
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desitjat.

 GLOSS CERA 
Cera per esculpir, la forma, nodrir i protegir. Es dóna un efecte brillant. 
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