Gel og slut hår - LISAP
LISAP MODE
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LISAP MODE

Takket være den LSC (lipoamino silicium complex) kompleks baseret på blanding mellem
lipoaminoacidi og vandopløselige silikone og silke-AS , stammer fra silke fibre, produkter
LISAP mode udfører to vigtige funktioner: lipoaminoacidica reparerer skader på håret ,
mens silikone del beskytter struktur. LSC bevarer integriteten af kapillar keratin i varme
styling (børste/hårtørrer) og silke-AS, på grund af den store mængde af konstituerende
aminosyrer skaber en usynlig beskyttelsesfilm, der gør håret blødt og fluffy , reparation,
indefra. LISAP mode: rettelser beskytter og modeller med en enkelt håndbevægelse.
FORTYKNINGSMIDDEL
Væske. Særlige fortykkelse til fint hår er sprødt og ustyrlige , bliver tynde og sprøde hår i
tykt og stærkt hår allerede fra den første ansøgning.
pakning: flacon af 125 ml.
VOLUMISER
Væske. Giver maksimal volumen ser sundt og skinnende. Energigivende for svage hår , li
styrker gør dem elastisk og vitale.
emballage: flaske med 200 ml.
SILKEBLØD
Dråber. Reparationer og beskytter neglebånd og rekonstruere det , forhindrer spaltede
spidser med en blød og silkeagtig touch, eliminerer krus.
Pakke størrelse: 50 ml flaske.
STYLER
Spray. Styler-vitaminic , Opret volumen, definerer en bevægelse. Giver fleksibelt hold i
lang tid og en overlegen glans uden vejning den ned.
emballage: 250 ml flaske.
POLERING SAMMENSATTE
Spray. Efterlader håret blødt og let for en endelige effekt af ekstrem glans , farve beskytter
mod UV-stråler.
emballage: flasker af 250 ml.
OPRETNING
Fløde. Glat bølget og kruset hår , giver hydrering, dona stor skinne og beskytter under
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tørring med hårtørrer og plade.
emballage: flaske med 200 ml.
• STORT KRØLLEJERN
Creme-gel. Genaktiverer krøllerne og bølger giver kontrol uden vejning den ned. Definerer
figuren , beskytter mod fugt og genopliver glans.
emballage: flasker med 200 ml.
OPLYSENDE
Budding. Fugter dit hår behandlet og farvet , kontrollerer Frizz, forbedrer farven ved at øge
lysstyrken.
emballage: krukke med 75 ml.
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