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  FIX -ME HARD - stærk lak eco 
Extreme hold for fastsættelse og besluttede at skabe nogen form for frisure uden at
efterlade rester. Påvirker ikke den kosmetiske farve. Beskyttende formel og fugt -bevis.
Flaske 350 ml.   

  FIX -ME - lak øko medier 
Fastsættelse modulær type medie, for at sikre maksimal overholdelse af strukturen, selv
de fineste hår, forlænge boet dell'acconciaturae. Påvirker ikke den kosmetiske farve.
Beskyttende formel og fugt -bevis. Flaske 350 ml. 

  MINI - FIX HARD - stærk lak eco 
Extreme hold for fastsættelse og besluttede at skabe nogen form for frisure uden at
efterlade rester. Påvirker ikke kosmetiske farve ved at øge lysstyrken.
Beskyttende formel og fugt -bevis.100 ml hætteglas.   

  ELEVATOR - flash & tilbage 
Innovative bruger naturlige harpiks og thermo aktiv til at skabe nogen form for frisure.
Fordamper og tørrer øjeblikkeligt. Model og skaber ekstreme effekter og elastisk og med
et par penselstrøg remodels og opfinder endnu et kig. 200 ml flaske. 

  WHAT'S UP - stærk hårspray 
Poleret og fikseret i en absolut besluttet uden at tynge og ikke fedtet.
Ideel til at skabe volumen og løse eventuelle frisure langvarig.Flaske 400 ml. 

  vi kan ændre.. 
 -shake mig hårdt - ekstra stærk mousse  Mousse ultra høj ydelse i ekstrem fat i den
nye generation. Fugt Formula harpikser med lys effekt. Flaske 300 ml.
 - Shake Me - special medium krøllet mousse  Den nye formulering giver større
elasticitet i håret fiber til at definere og forme dit hår er naturligt krøllet permanentato.
Flaske på 300 ml.  RAPID CURL - væske effekt pindsvin   Fremhæver flytning af krøllet
hår, der giver elasticitet og fasthed. Fluid er særligt rige på naturlige stoffer og værdifulde
fugtighedscreme. 200 ml flaske.
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   STAND- UP - anti- frizz volumizing spray   
Spray formulering micromolecular uden skylning for at gøre krop og volumen til håret
endnu tyndere. 200 ml flaske. 
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