
 

  
Gel i acabat del cabell - REDKEN

COL · LECCIÓ DE VOLUM
per un efecte de volum final ,

 susana.rodriguezescudero@loreal.com

 +39 0331 1706328

COL · LECCIÓ DE VOLUM
per un efecte de volum final ,

 • COMPLET EFECTE 04: volumizing mousse lleugera i nutritiva. Per reacondicionar el
cabell sense deixar residus. 250 ml.
• ROOTFULL 06: esprai per donar volum específicament per a les arrels. 250 ml.
• CAPA D'ELEVACIÓ 07: gel en esprai per donar volum a les longituds i els fins
específics. 170 ml.
• VENTILADA 08: amb la textura d'una crema batuda i el poder d'una crema de
recondicionament, dóna volum, moviment i brillantor. 125 ml.
• CONTORN SHAPE 08: gel de construcció, esculpeix i dóna volum. 250 ml. 

  RECTA COL · LECCIÓ
per a un efecte final ultra suau 
• SHEER RECTA 06: redreçar gel lleuger ideal per a cabell fi. 100 ml.
• ALIGN 12: redreçar loció protectora per a la grandària de mig pèl. 150 ml.
• PODER TAME 16 : crema allisadora d'alta potència per textures nítides i rebels. 150 ml. 

  COL · LECCIÓ BRILLANT
per un efecte ultra brillant final de 
• mirada de vidre 01: Complex d' allisat immediat, millora la brillantor i controla el frizz.
100 ml.
• Outshine 01: Llet polit anti - frizz. Resultat súper brillant efecte, llis. 100 ml.
• BRILLO FLASH 02: esprai fumejant efecte ultra brillant. Plena de color sense deixar cap
residu. 150 ml. 

  Col · lecció de la textura
per un efecte texturitzant definitiva 
• FLAGELL tousle 04: cera crema texturització, efecte setinat mat i ser llum. 100 ml.
• Rewind 06: polpa fibrosa versàtil. Entrellaçat, model i el defineix. 150 ml.
• CERA BLAST 10: cera d'aerosol molt flexible, afegeix cos al cabell i un acabat
despentinat. 150 ml.
• PASTA DE ROUGH 12: creatiu plastilina, separació de les cadenes amb força i precisió.
75 ml.
• Hardwear 16 : super -forta gel. Monitorització a llarg termini i no la brillantor. 250 ml. 
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