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Terve rida Puhtuse disain meistriteos on rikastatud innovatiivsete osooni + komplekson
aktiivne 4 eriline kompleks, mis ühendab performance stiil: saastamise vältimist; UV kilp;
kosmeetiline värv kaitse; niisutatud.
Suure jõudlusega polümeeride segada toimeaineid, kaitstes seda soojust ja atmosfääri
niiskuse rõhutab "sudu" UV toimel kapillaaride kiu interpoleeritakse ainulaadne kompleks.

FUNKTSIOONID
Tekstuur segamine aroomid ja huvitavat. Vesi on pehme õie märgib, et juuksed wrap
pehme naiselikku kõverad. Vahuveini märkmed "UV" rikastatud segu stiilid mässuliste või
korralikult otsustas.

• Rea TEKSTUUR
TEKSTUUR kuni -150 ml
Light-tihe volüümi texturizer. Ideaalne kogukas ilme "vaid loomulik.
OCEAN MIST -150 ml
Soolase spray, mis taasloob Mati tekstuuri nagu modelleeritud soola; kuid loomulikult
määratletud täiusliku "beach lõpetada" aastaringselt pehme lained "purustatud" anda.
Käed savi -100 ml
Rohelise savi pastat valmistatud tuuline on strand pärast strand "carves ja kujundab ühe
žesti.
Modelleerimine MOUSSE -300 ml
Ideaalne kujundamisel mousse ilme pehme ja mahukas. Täiuslik, et tuua välja lokid tänu
tema anti staatiline kõrvaldab juuste sassiminekut.
THERMOSHIELD -150 ml
Ideaalne thermo reguleerimine piima juuste kaitsmiseks muutus temperatuuri kuum
tööriistu kasutades.
KONTUURI glasuur -150 ml
Läikiv valgus-fikseeritud vedeliku anti särisema ja siidiselt läikiv lokid või permed ja
füüsiline seade. Milles Bush annab elastsust ja kontrolli ilma kaalub ta maha.

• LÄIKE rida
Stiilne POMADE -100 ml
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Helin kleebi tehnoloogia shining "mudelid ja kaitseb juukseid ilmastikutingimustega
korraga. Läikiv ja keskmise kätte.
DIAMOND TILGAD 50 ml
Eliksiir eest Poola, et libiseb läbi juuste ilma õlitamine on pakend neid vastupidav kile, mis
kaitseb niiskuse ja välismõjudele. Parandab katkisi Otsi välimus.

• Rea SKULPTUURID
SKULPTUURI HAIRSPRAY ECO -300 ml
Hoidke ekstra tugev. Koolutab juured. Ideaalne paksu Vaata.
Modelleerimine ECO HAIRSPRAY -500 ml
Tugeva positsiooni. Võimendab maht isegi õhemad juuksed.
SKULPTUURI MOUSS E-300 ml
Hoidke ekstra tugev vaadata loominguline h24. Suurendab juuste maht.
SKULPTUURI HAIRSPRAY -300 ml
Hoidke ekstra tugev. Ideaalne äärmise Soengud, et pead viimase. Mikroniseeritud
aurustamissüsteemides.
Modelleerimine HAIRSPRAY -500 ml
Tugeva positsiooni. Lööb ja fikseerib soengu. Modelleerimise polümeeride pakuvad
paindlikku kontrolli ilma kaalub ta maha.
GRIP geel -150 ml
Loob liialdatud ilme pingul Ülitugev. Maksimaalselt kontrollima. Võimalik lõputult ümber
kujundada.
MATT SKULPTUURI VAHA -100 ml
Ekstra tugeva positsiooni vaha matt viimistlus.
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