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  ved udseendet - DEFINITION AF STIL
Hår & Krop SPORT 
Det renser krop og hår, samtidig med fysiologi af hud og hår. Øjeblikkelig følelse af
friskhed spredt over hele kroppen, som løsner spændinger. Efterlader huden blød og tonet
og håret glansfuldt og silkeblødt. 

  DYNAMISK HAIR PACK 
Mask efter shampoo, fremstillet af en plante kompleks multivitamin giver blødhed og glans
til håret. Ekstrakt af pebermynte, eukalyptus og hestekastanje, som fremmer en tonic og
stimulerende for hår og forfriskende på huden. Den kølige fornemmelse er øjeblikkelig. 

  PLATINUM SHAMPOO 
PLATINUM SHAMPOO cremet konditionering handling for at give glans til håret grå, hvid
eller blonde. Eliminerer grimme gule pletter og genopretter de livlige nuancer af stål og
platin. Virkningen af ??hvede proteiner og
Limnanthes Alba hjælper med at reparere og beskytte håret fiber, efterlader håret fuld af
krop, elastisk og skinnende. 

  MATT WAX 
Voks hengivenhed for Matt at skabe ethvert look, definerede eller pjusket. Takket være
Shea Butter, Jojoba Olie og Avocado fugter, beskytter, nærer og betingelser. Ideel til at
give dit hår kontrol, konsistens og elastisk hold. 

  MODELLERING WAX HAIR 
Ideel til formning, polering, udjævning og definere den mest trendy stil. Tjek dit hår krøllet
eller for stor. Kommer ud med shampoo. 

  KONDITIONERING CREAM WET LOOK 
Conditioning creme til våde glans der modstår lang. Den indeholder lanolin, der beskytter,
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giver elasticitet og blødhed til håret. Ideel til at skabe udseende forarbejdede. 

  Sculpt hårgele 
Superbrillante til ekstra stærkt hold gel, at modellere og at sikre en langsigtet, selv de mest
kreative udseende. Den indeholder ikke alkohol, er ikke fedt. Bevarer det rette niveau af
hydrering. Med solcreme. 

  OIL NON OIL FLUID HAIR 
Fluid polering og blødgørende effekt våd. Great for tørt hår. Det er ikke fedtet og beskytter
mod dehydrering forårsaget af sollys. 
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