
 

  
Gel og slut hår - BRELIL PROFESSIONAL

LOGO
LOGO

 Beatrice.dovera@sodalisgroup.com

 +39 0331 1706328

LOGO
LOGO

koncept styling, slut og koncept gratis koncept: 

 linje styling og finish med 18 produkter opdelt i 3 områder af brug.
 DEFINITION WAX 

Voks ideel definition at frigøre deres kreativitet på alle længder.
Krukke på 100 ml.
 texturizzante CREAM 
Denne creme at øge enhver form for tekstur og længde.
Effekter og skaber perfekte separationer og giver glans.
Krukke på 100 ml.
 RUBBER FIBRE 
Strømlinet og fleksibel gummi velegnet til alle længder og teksturer.
Anvendt hår er ideel til strukturering, mens på tørt hår definerer og adskiller på våd basis.
Krukke på 100 ml.
 MODELLERING PASTE 
Pasta særligt velegnet til mellemstore kort hår. Det forme perfekt Strand ved Strand,
skaber separationer sektioner, hvilket giver en naturlig effekt.

Krukke på 100 ml.
 GEL STRONG 
Gel fiksering med stærke, ideel til kort hår. Giver støtte og struktur til alle stilarter, skabe
en strålende wet look.
200 ml flaske.
 OIL NON OIL 
Lightergas, egnet til naturlige hår og tørt hår. Fastgørelse sikrer en blød og naturlig undgå
tørring af hår.

200 ml flaske.
 VOLUME CREAM 
Let creme til alle typer af hår, ideel for at opnå en volumen effekt. Tilfører fugt, faste og
genskaber balancen af porøsitet på hele længden.

                               pagina 1 / 2



150 ml flaske.
 gelee Smoothing 
Gelee er velegnet til opretning krøllet hår, krøllet og kruset, mindske virkningerne af statisk
elektricitet. Tilfører fugt, faste og genskaber balancen af porøsitet på hele længden.

150 ml flaske.
 DEFINITOR krøller 
Creme ideel til forbedring krøllet hår, naturlig eller kunstig. Giver definition, styrke og
elasticitet til krøller mens fastsættelse dem blidt. Genskaber balancen af porøsitet på hele
længden.

150 ml flaske.
 SILKY FLUID 
Lightergas er ideel til alle hårtyper. Den fugter og giver ekstrem glans og silkiness uden at
tynge håret ned.

60 ml flaske.
 SPRAY GLOSS 
Spray ultra- fint, skinnende hår kedelig og livløs, øge farven. Donere ekstra glans uden at
tynge håret og salve.

Flaske med 200 ml.
 MOUSSE VOLUME EXECUTIVE 
Mousse retningsbestemt specifikation til at skabe volumen på rødderne. Det giver form og
støtte med en usynlig fastgørelse.

Flaske med 200 ml.
 MOUSSE REGULAR 
Mousse i normal fiksering, giver volumen, krop og støtte til alle frisurer.
Model på en naturlig måde uden nogen rest.
Flaske med 200 ml.
 MOUSSE STRONG 
Mousse til stærkt hold, giver volumen, krop og støtte til alle frisurer. Model på en naturlig
måde uden nogen rest.
Flaske på 300 ml.
 ECO REGULAR SPRAY 
Spray Ingen gas ved normal fiksering, faste og giver volumen uden at tynge ned håret. Det
tørrer hurtigt og let kan fjernes med en pensel.

Flaske på 300 ml.
 SPRAY STRONG ØKOLOGISKE 
Spray Ingen gas i stærk fiksering, faste og giver volumen uden at tynge ned håret. Det
tørrer hurtigt og let kan fjernes med en pensel.

Flaske på 300 ml.
 REGULAR SPRAY 
Spray til normal fastsættelse giver en effektiv tætning og af lang varighed. Ikke vejer håret
giver en naturlig frisure. Det fjerner nemt med et par penselstrøg og efterlader ingen
rester.

Flaske på 300 ml.
 SPRAY STRONG 
Spray stærk fastsættelse giver en effektiv tætning og af lang varighed. Ikke vejer håret
giver en naturlig frisure. Det fjerner nemt med et par penselstrøg og efterlader ingen
rester.
Flaske 300 ml. 
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