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Edelweiss extreure i extracte de cacau estimular la producció de molècules de la
felicitat dels endorfines oli gira-sol té antioxidants i hidratant poder emolient
• ESTIL DE SUAVITZAT
Gràcies a la preciosa lipolico de cacau i oli de gira-sol extracte és que els cristalls jugar un
important antioxidant i crema hidratant.
15 en 1 aerosol 150 ml-no gas LISS
Esprai anti-Frizz suavitzat acció termo-progressista. Ideal per a pèl ingovernable és molt
arrissat i rebel elimina Frizza i fa un pèl suau i sedós ' amb un efecte progressiu en el
temps. La especial activada de calor tecnologia facilita l'ús de raspall i assecadora el
temps d'assecat que i suavitzant.
Centre d'atenció-50 ml
Disponible en tipus:
PRO edat: per a tots els cabells dels tipus dóna silkiness i brillantor.
SENSE estrès: per al cabell que és gràcies a l'acció dels principis actius dóna cos i
brillantor.
PRO COLOR: de color de cabell "conté protector solar i antioxidants. Protegeix i prolonga
la vida de color.
SEDA LLISA FLUID-200 ml
Ideal per suavitzar fluid mirada suau. Facilita la raspallada de raspall ' s'estabilitza i el
resultat s'estén gradualment mentre protegeix el teu cabell de calor i humitat.
• ESTIL ARRISSAT
Crema i gel enriquida amb extractes funcionals d'Edelweiss 'oli de gira-sol i cacau celebrat
hidratant antioxidant i emolient' ' la lluita contra els radicals lliures.
RIS perfecte FLUID-200 ml
Òrgans crema és ideal per a definir l'aspecte ondulat o arrissat ' juga una hidratació
intensa control Frizza.
SOMNI HUMIT GEL-200 ml
Constructor de gel de polir. Naturalment defineix i dóna el pèl una mirada humida brillant i
durador, donant cos i volum. Conté gens d'alcohol.
RIS MOUSSE 300 ml-puntada
Mousse de Cúrling. Dona suport a favor de volum i definició de rínxols naturals. Protegeix
contra la humitat i s'estén la vida de l'estil.
• BUSCAR L'ESTIL ECLÈCTIC
VOLUM d'arrels esprai-no gas 150 ml
arrels de l'aerosol voluminitzador
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Dóna suport i el volum addicional pèl ' cos, deixant cap residu o pesant-lo. Especialment
indicat per a pèl fi i sense to.
VOLUM estimular MOUSSE-300 ml
Mousse de fort. Brillantor del cos dóna i firma celebrades per al cabell suau i esponjosa i
ple de cos. Apte per a tot tipus d'assecat.
STOP calent esprai-200 ml
Esprai protector és específic a calor estilisme amb plaques o Cúrling tenalla. Evitar la
deshidratació excessiva.
BOMBA de màgia en pols-2 ' 5 gr
Pols voluminitzador i estores. Ideal per donar volum i cos.
• FIXAR &AMP; MOD
MAT pasta-75 ml
Disponible en tipus:
MAT llum celebració pasta ' contorn CASUAL: les formes de l'estil de una última mirada
opaque ' versàtil i capaç de refer.
-Fixa: pasta mitjans de textura mat tabú és ideal per a un look final amb efecte
desestructurat i acabat mat.
DISTRUCCIÓN dinàmic: MATT fort celebració de pasta és ideal d'aspecte extrema i
deconstruït amb alta definició i efecte de llarga durada.
SUBLIM estructura MATT CLAY-75 ml
Modelatge d'argila per construir i definir l'estil extres mat salvatge i contemporània mirada.
ELÀSTICA FILAMENTÓS pasta-75 ml
Polpa. Ideal per a la mirada flexible ben estructurada i rimodellabili.
MEMÒRIA BRILL goma-75 ml
Estils flexibles de goma tova i moviment manipulada "dona definit amb efecte brillant.
EXTRA tenir GEL 150 ml-explosió
Gel de forta flexible i fibroses. Dóna un segell forta i duradora i brillantor extrem. Ideal per
a dreceres escultòrica i desestructurats. Conté gens d'alcohol.
• ESTIL ACABAT
SLINKY BRILLAR esprai-200 ml
Esprai de brillar. Dóna un acabat brillant sense que pesa el cabell amb efecte antiestàtic.
FORÇA ressò esprai-300 ml
Fixació sense gas laca forta i duradora. Suports i defineix estil sense deixar residu.
DUR bloqueig esprai-500 ml
Mantenir forts laca. Assegura i controla amb pentinat estil Ras i definitiva creada.
• VENDRE
VOLUM sec xampú-200 ml
SEC Xampú sec per a tot tipus de cabell. Assaonar el teu cabell en un instant ' suaument
absorbeix el greix i afegeix volum deixant el pèl suau i neta sense aigua.
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