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REVISIÓ EXTREMA
HAIR SPRAY - extra forta - celebrada prolongada
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REVISIÓ EXTREMA
HAIR SPRAY - extra forta - celebrada prolongada

SPRAY LACA segell prolongadaAerosol de laca de fixació extra forta. Carves qualsevol tipus de
pentinat, dóna una lluentor extrem al cabell. Ideal per a tots els tipus de treball : amb un
assecador de cabells o mà alçada. No es mulla, no deixa residus, no per sobre.
embalatge :. ampolla de 500 ml
ECOLÒGICA LACA - iperfissante
Ideal per als pentinats i estils difícils de mantenir més extremes. Resistent a la humitat,
sense deixar residus.
embalatge :. ampolla de 350 ml
SEDA multivitamínic - reestructuració Emulgel
És un líquid concentrat que nodreix a l'instant i profundament tot tipus de cabell sec,
deshidratat, danyades del cabell sense deixar-lo pesat i tacades, deixant la textura del
cabell i suavitat. Reconstrueix les puntes del cabell danyades.
Envàs : 125 ml ampolla.
VIDRES DE LLUM
Excel · lent fluid i laminat de protecció contra els raigs UVA, clor, aigua salada, a la
intempèrie. Alt rendiment del producte.
Disponibles en diversos tipus :
- AMB GERMEN DE BLAT - cabell danyat / puntes obertes
Les proteïnes de blat presents en la formulació permeten la hidratació específica per al
cabell estressat per l'exposició prolongada al sol.
Evita que la porositat i les puntes obertes.
- Ceramides AI - acolorit i tractat
pèlReparació intensiva Tractament cosmètic, destinat a promoure la brillantor i suavitat al
cabell estressat de tractaments químics (tints, blanquejadors, etc.). La seva fórmula
especial a base de complex d' CMP, envolta el cabell, donant-li suavitat i finor al tacte.
- LES LLAVORS DE LLI - per a tot tipus de cabell
Tractament cosmètic revitalitzant intensiu, la restauració i el desembolicat acció. Sobre la
base de llavor de lli i oli de silicones, crea una pel · lícula invisible protectora no greix, que
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envolta el cabell, donant-li suavitat i finor al tacte.
quadre :. 100 ml ampolles amb dispensador
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