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kit de planxar

Tractament de suavitzat consistent en màscara de líquid de xampú i kit de suavitzat de
crema i llet neutralitzant. 

XAMPÚ LISS 
Xampú amb una acció suavitzant i reguladora ideal per als cabells esquerdats i rebels. La
seva formulació especial, enriquida amb la queratina Ceramida A2 i els àcids fructífers,
nodreix profundament el cabell eliminant l'efecte frizz molest per obtenir un cabell llis i sa i
brillant durant més temps. A més, aquest producte té una fragància de fruita envoltant.
embalatge: ampolla de 500 ml. 

MÀSCARA DE LISS 
Màscara suavitzant formulada amb oli de Macadàmia i extractes de Bambú per nodrir i
alhora regular el cabell esquerdat i rebel. Permet obtenir cabells llisos i extremadament
suaus. Té una agradable fragància afruitada.
embalatge: Gerro de 250 ml. 

FLUID DE LISS
Líquid suavitzant i nutritiu a base d'oli Jojoba i mantega de karité. Aplicat als cabells
esquerdats i rebels abans de l'estil, té una acció nutritiva i reguladora i l'embolica en una
pel·lícula protectora per protegir-lo de la calor. Delicada i dolça la seva fragància de fruita.
embalatge: ampolla de 250 ml. 

SISTEMA DE LISS 
Fórmula regular i kit fort que conté crema de liss i llet de fixació neutralitzant. La crema
suavitzant amb fórmula regular es recomana per als cabells fins i normals que no són
particularment rebels. La crema forta es recomana per als cabells forts i particularment
rebels. Enriquida amb l'oli de Jojoba Macadàmia, la mantega de Karité i Ceramida A2'
nodreix la disciplina i estira el cabell per a un suau intens amb una llarga vida resistent a
la humitat. Fragància de fruita dolça. La fixació neutralitzant de la llet estabilitza la fórmula
llisa obtinguda amb Liss Cream i amplia la seva durabilitat al llarg del temps.
embalatge: Crema de Liss en tub de 100 ml; Llet de fixació neutralitzant en ampolla de
100 ml amb tapa aplicadora.
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