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Udjævningsbehandling bestående af shampoo 'væskemaske' og kit af udjævning fløde og
neutralisere mælk. 

LISS SHAMPOO 
Shampoo med en udjævning og regulering handling 'ideel til hår krakket og oprørsk. Dens
særlige formulering 'beriget med Keratin Ceramide A2 og frugtsyrer 'dybt nærer håret'
fjerne irriterende krus effekt for at opnå sunde og skinnende glat hår i længere tid.
Derudover har dette produkt en omsluttende frugtduft.
emballage: 500 ml flaske. 

LISS MASKE 
Udjævning maske formuleret med Macadamia olie og bambus ekstrakter til at nære og
samtidig regulere revnet og oprørsk hår. Det giver dig mulighed for at opnå glat og
ekstremt blødt hår. Det har en behagelig frugtagtig duft.
emballage: 250 ml vase. 

LISS VÆSKE
Regulering og nærende udjævningsvæske baseret på Jojoba olie og Shea smør.
Anvendes på revnet og oprørsk hår før styling, det har en nærende og regulerende
handling og wraps det i en beskyttende film for at beskytte det mod varme. Delikat og sød
sin frugt duft.
emballage: 250 ml flaske. 

LISS-SYSTEMET 
Formel Regelmæssig og Stærk Kit indeholder Liss Cream og neutralisere fastsættelse af
mælk. Udjævning creme med Regelmæssig formel anbefales til fine og normale hår, der
ikke er særlig oprørsk. Stærk creme anbefales til stærkt og særligt oprørsk hår. Beriget
med Jojoba 'olie Macadamia ' smør af Shea og Ceramide A2 'det nærer disciplin og
strækker håret' for en intens glat med en lang levetid resistente over for fugt. Sød frugt
duft. Neutralisering af fastgørelse af mælk stabiliserer den glatte formel, der opnås med
Liss Cream, og udvider dens holdbarhed over tid.
emballage: Liss Fløde i 100 ml rør; Neutralisering af fastgørelse af mælk i en 100 ml
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flaske med applikatorhætte.
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