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  FIX - ME HARD - forta vernís ecològic 
Celler Extreme per a la fixació i va decidir crear qualsevol tipus de pentinat sense deixar
cap residu. No afecta el color cosmètic. Fórmula de protecció ia prova d'humitat. Ampolla
de 350 ml.   

  FIX - ME - mitjans ressò laca 
La fixació de tipus modular de mitjà, per garantir el màxim compliment de l'estructura, fins
i tot el pèl més fi, el que perllonga la dell'acconciaturae arrels. No afecta el color cosmètic.
Fórmula de protecció ia prova d'humitat. Ampolla de 350 ml. 

  MINI - FIX HARD - forta vernís ecològic 
Celler Extreme per a la fixació i va decidir crear qualsevol tipus de pentinat sense deixar
cap residu. No afecta el color cosmètica augmentant la brillantor. Fórmula de protecció ia
prova d'humitat.
Viària de 100 ml.   

  ASCENSOR - flash i part posterior 
Innovador utilitza resines naturals i termo actiu per crear qualsevol tipus de pentinat.
S'evapora i s'asseca a l'instant. Model i crea efectes extrems i elàstica i amb uns pocs
traços de pinzell remodelacions i inventa una altra mirada. 200 ml ampolla. 

  WHAT 'S UP - forta laca pel cabell 
Polit i fixa de forma absolutament decidida sense sospesar i no greix. Ideal per crear
volum i corregir qualsevol pentinat durador.
Ampolla de 400 ml. 

  PODEM CANVIAR.. 
 - SHAKE ME HARD - extra forta mousse  Mousse d'ultra alt rendiment en fixació
extrema de la nova generació. Resines humitat Fórmula amb efecte de llum. Ampolla de
300 ml.
 - SHAKE ME - especial mousse arrissat mitjà  La nova formulació proporciona una
major elasticitat en la fibra capil · lar per definir i esculpir el cabell és naturalment arrissat
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permanentato. Ampolla de 300 ml.
  RAPID CURL - efecte fluid eriçó   Emfatitza el moviment del cabell arrissat, donant
elasticitat i fermesa. El fluid és particularment ric en substàncies naturals i humectants
valuosos. 200 ml ampolla.
   STAND - UP - esprai per donar volum anti - frizz   
Ruixeu micromolecular formulació sense esbandida per fer cos i volum al cabell encara
més prim. 200 ml ampolla. 
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