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LISAP MODA

Gràcies al complex LSC (silici lipoamino complexa) basat en la barreja entre
lipoaminoacidi i silicona hidrosolubles i seda-AS , derivat de fibra seda, productes LISAP
moda realitzar dues funcions importants: la lipoaminoacidica repara danys de cabell ,
mentre que la part de silicona protegeix l, estructura. LSC preserva la integritat de la
queratina capil·lar en estilisme calenta (raspall/assecador de cabell) i seda-AS, a causa de
la gran quantitat d, aminoàcids constitutius crea una pel·lícula protectora invisible que fa
cabell suau i esponjosa , reparar, des de dins. LISAP moda: destrets protegeix i models
amb un simple gest.

THICKENER
Fluid. Engruiximent especial per pèl fi és fràgil i ingovernable , es converteix en prima i
trencadissa de pèl a pèl gruixut i fort ja de la primera aplicació.
d, embalatge: flacon de 125 ml.

VOLUMISER
Fluid. Dóna volum màxim aspecte saludable i brillant. Revitalitzant per cabell dèbil , li
reforça fent-los elàstica i vital.
envasos: ampolla de 200ml.

SEDÓS
Gotes. Reparacions i protegeix la cutícula i reconstruir-lo , divisió acaba amb un tacte
suau i sedós impedeix, Elimina Frizza.
mida de paquet: ampolla de 50 ml.

STYLER
Esprai. Styler-vitamínics , crea un volum, defineix un moviment. Proporciona suspensió
flexible per molt de temps i una brillantor superior sense sospesar-lo.
envasat: ampolla de 250 ml.

POLIT COMPOST
Esprai. Surt pèl suau i llum per a un efecte final de brillantor extrema , color protegeix dels
raigs UV.
envasos: ampolles de 250 ml.

ALLISAT
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Crema. Suau ondulat i molt arrissat pèl , aporta hidratació, dona gran brillantor i protegeix
durant l, assecat amb assecador de cabells i planxa.
envasos: ampolla de 200ml.

•LARGE CURLING TONG
Crema-gel. Reactiva els rínxols i les ondulacions donant control sense sospesar-lo.
Defineix la forma , protegeix de la humitat i reviu la brillantor.
envasos: ampolles de 200 ml.

IL. LUSTRATIU
Púding. Hidrata els cabells tractats i de color , controla Frizza, realça el color, augmentant
la brillantor.
envasos: flascó de 75 ml.
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