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MOVE ME: LUX SMOOTH STIL OG STIL

  LUX STIL: 27 SHINE EFFECT 
 spray belysning - lys - Fugt : 
Ekstrem glans til håret. Giver enestående glans til håret uden at tynge det ned på alle.
 box :  300 ml flaske.

 43 Tætte krystaller
tætte krystaller - lyseffekt - Fugt: 
Krystaller tætte lysende handling, handling filmdannende på stilken og på spidsen af
??erstatning til et resultat af lysstyrke i spejlet.
Håret rent og silkeagtig blødhed. box :  100 ml flaske.

  44 waty WAX
vokspolerede vand - ingen fix - Fugt : 
Til brug på tørt hår : våd, skinnende og skinnende.
Texture kompakt og nem manipulation. box :  100 ml krukke.

  45 BLONDY BANG
cremet mousse fugtighedscreme - antigiallo - Fugtighed : 

Cremet mousse at afbøde de gullige nuancer af bleget hår, blond, stribet eller naturlig
hvid. box :  300 ml flaske.

  46 ANTIFRIZZY GLAZE
glasur termisk beskyttelse - Anti- frizz - Fugtighed : 
Med antifrizzy glasur, geléagtig konsistens og en håndgribelig omslutter den ultra effektive
plader beskytter mod varme og håret med et stærkt hold.
Hår hydreret og beskyttes, støbt og fuld af lys, fugt -bevis handling. box :  250 ml flaske.

  SMOOTH STYLE  

  32 SMOOTHY
Smoothing Koncentrat - Box - krus 
SMOOTHY er et koncentreret geléagtige udjævning serum. Ud over at udjævne handling,
beriger dit hår, der giver krop og tykkelse håndgribelig.
Håret stærkere og mere struktureret, længere varig krølle. box :  250 ml flaske.
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  Brilly BRIX 33 - Termisk beskyttelse
shine spray termisk beskyttelse - Fugt : 
Shine og beskyttelse til jævn hår på bare et enkelt tryk.
Særlig høj brydning molekyler indeholdt i formlen for Brilly BRIX sikre en lys flash, mens
effekten er aktiv barriere mod den høje temperatur tørretumbler og plader. box :  100 ml
flaske.
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