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  10 MEDIUM - HOLD MOUSSE 
mousse multifunktionelle
Mousse condition medium fastgørelse, blød og kompakt for stram elastisk og holdbart. Det
giver dig mulighed for at opnå gode resultater med enhver form for frisure. Den beskytter
håret struktur fra de elementer. Til alle hårtyper. Store parfume pære - melon. Flaske 250
ml. 

  12 DENSE hårgele 
Gel til at give styrke og forfriskning til dit hår uden smøring. Ideel til tyndt hår og
behandles. Den indeholder marine sporstoffer. Krukke på 50 ml. 

  17 naturlige form 
En perfekt støtte, fugter og giver glans til håret krøllet og naturlige, fjerne krus uden at
tynge det ned. Ekstrakten orange og risprotein beskytte dem i løbet af dagen. 150 ml
tube. 

  SHINE DROPS 04 
Glossy giver fleksibilitet til håret mat og dehydreret, hjælpe dem med at genvinde en sund
og lyse. Dråber af silikone, der reparerer spaltede spidser. Glas flaske på 50 ml. 

  03 BRIGHT SHINE SPRAY 
Den perfekte synergi af elementer polering er frigivet til at give håret en skinnende uden at
tynge det ned. Glas flaske 100 ml. 

  05 SHINE BRIGHT MODELLERING 
Salve formning, polering for alle typer af hår. I betragtning af at definere styling uden at
tynge det ned. Det efterlader ingen rester. Krukke på 50 ml. 

  06 MODELLERING HOLD 
Modeling cremen af ??medier er egnet til tætning af alle de nuværende mode frisurer.
Donere og støtte krop til håret uden at tynge det ned, hvilket gør dem lyse med et slør af
beskyttelse. Det efterlader ingen rester. Krukke på 50 ml. 
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  02 Smoothing MILK 
Det er en spray, der skaber en udjævning fint og usynlig beskyttelse til håret eliminere
krus. Oliebaseret ris mælk og bambus fugter hår giver blødhed og lysstyrke. 125 ml
flaske. 

  NO- RINSE CONDITIONER 11 
Modeling no- skyl balsam, gør håret blødt, hydreret og bidrager til at støtte styling. Den
afledte af silke og ekstrakt af rød valmue spille en omstrukturering. Delikat abrikos duft.
150 ml tube. 

  16 volumizing TOUCH 
Volumizing spray til alle hårtyper, hjælper det at øge kroppens og håret struktur. Formel
beriget hvedeprotein og en blanding af fugtgivende beføjelser og fiksativer. 125 ml flaske. 

  10 EXTRA-HOLD MOUSSE 
Mousse condition for ekstra fastgørelse, blød og kompakt for ekstra hold og langvarig.
Fremragende resultater enhver type frisure. Panthenol beskytter håret struktur fra de
elementer. Flaske 250 ml. 

  MATT EXTRA 21 
Nyt at adskille og forme dej, som hjælper med til at skabe et moderne look og ekstra :
tekstur, bevægelse og definition. Krukke på 50 ml. 

  hårspray 18 
Hårspray stærk, naturlig, højt udbytte til daglig brug. Fordamper øjeblikkeligt, uden at
efterlade rester. Passer til alle hårtyper, kan elimineres med et par penselstrøg. Den
indeholder ikke CFC.Bombole 400 ml. 

  18 hårspray EXTRA STRONG 
Hair Spray ekstra stærk, naturlig, højt udbytte til daglig brug. Uden at tynge ned håret,
sikrer en ensartet forsegling. Fordamper
øjeblikkeligt, efterlader ingen rester. Passer til alle hårtyper, kan elimineres med et par
penselstrøg. Indeholder ingen CFC. Flasker af 400 ml. 

  18 LIQUID hårspray - ØKOLOGISKE 
Hairspray, der giver en fastsættelse besluttet at øge volumen frisure. Ideel til tætning og
giver kontrol til håret. Det efterlader ingen rester og giver en enestående glans. Indeholder
UVB solcremer. Den ekstrakt af solsikkefrø beskytter og reparerer hår fra aggression af
UV-stråler og har en anti frie radikaler. Flaske 250 ml. 

  19 STRONG GUM 
Gummibelagte gel stærkt hold og lysstyrke, indeholder solcremer. Model og øger
volumen, opfylder de mest krævende af nødvendige formularer og mere ophøjet. Tørrer
hurtigt, ikke fedtet og efterlader ingen rester. Unisex produkt. Tube 125 ml. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

