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• KIINNITYSTAHNAT PAKOTTAA EI KORJATA
VEDEN VAHA EI KORJATA
Tuoksuva Wetlook kiiltävä ja kirkas. Pienikokoinen, helppo rakenne manipulointi.
Saatavana keltainen sarja BLUE ROSE , orange, .
pakkaus: 100 ml purkki.
LASITE DEFRIZZER
Ideaali kaikille hiustyypeille yrityksille edellä mainittuihin sopimuksiin vähentää kähertää ja
auttaa idratarli. Vaikutukset ovat täydennetty ansiosta Hyaluronic Acid cationizzato
(Hyaloveil ®-P) sisältyy kaavassa satunnaisia ominaisuuksia , toimii kapillaareja
vaurioituneet kynsinauhat on suojassa suoralta auringonvalolta ja ilmakehän.
pakkaus: 250 ml pullo.

• KIINNITYSTAHNAT VOIMASSA 1
THERMO-spray SHINE valaisee termoprotettivo
Kosteus on ihanteellinen levyt ja hiustenkuivaaja. Kiitos sen ravitsemuksellisia
ominaisuuksia palauttaa luonnollisen tasapainon hiukset mikä erityisesti sileältä ja
pehmeältä tuntuista. Erityinen molekyylejä, jotka sommitella , suuren valon taittuminen,
antaa uskomaton valaisevan vaikutus koko kampauksen. Myös erinomainen levyt ja phon
, suojaa hiuksia thermal toimia lempeä ja tehokas hoito.
pakkaus: flacon 150 ml.
TIHEÄ-valo vaikutus
Valaiseva. Kalvon muodostava toiminta runko ja uudistava vinkkejä peili valo.
Moitteeton hiukset ja silkinpehmeän pehmeys.
pakkaus: 100 ml pullo.

• KIINNITYSTAHNAT FORCE 2
ENERGIAN energinen kiinnitystahnat MOUSSE
Volumizing kuohua antaa elimistöön tilavuus ja kimmoisuutta hiuksiin.
pakkaus: 300 ml pullon.

• KIINNITYSTAHNAT FORCE 3
KERMA LASITE-smooth kiharat
Anti-dampness-defrizzer. Ihanteellinen esiin hiukset sileä ja kihara. Määritelmä , voimaa ja
kimmoisuutta kiharat ja irtautumaton heidät pehmeästi. Tarjoaa lämpösuoja hiukset
hiustenkuivaajalla ja levyt.
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pakkaus: 250 ml pullo.
MALLINNUS LIITÄ LÄPINÄKYMÄTÖN
Kiinnitystahnat tositoimiin. Muotoiluun hiukset antaa haluamasi muoto ja tyyli luonnollinen
rakenne ja suurin valvonnan. Jäähtyä kampaus. Kosteutta toiminta.
pakkaus: 100 ml purkki.

• KIINNITYSTAHNAT 4 VOIMAAN
POWER shaping MOUSSE forte
Stilizzante-vaahto Styler kiinnitystahnat toimia päätti.
pakkaus: 300 ml pullon.
ECO korjaukset-eco-Hairspray erittäin vahva
Ei kaasua Hairspray kiinnitystahnat toiminta päätti. Anti kosteus. Pitkäaikaisen prässi ja
vaikuttava tilavuus ja kiiltoa. Erittäin korkea tuotto. Ei punnita hiukseen ja voidaan poistaa
muutaman harjausliikettä. Ei tuota hilseily vaikutus (jauhe).
Paketti: 350 ml pullosta.
VAHVISTAMISESTA SPRAY-vahva vahvistamisesta lakka
Korkea sinetti , kiinnitystahnat jäsennelty vaikutuksia ja laaja. Erittäin kiiltävät hiukset. On
kestävä ja joustava kalvo hiukset. Ei tuota hilseily vaikutus (jauhe). Nopeasti kuivuva.
Poista joitakin siveltimen vedon. Voit mallintaa hiukset vaikka on ruiskutettava. Anti
kosteus.
pakkaus: 500 ml pullon.
AQUA vaha-FIX kiinnitystahnat vedenpitävä
Veden perustuva vaha kiillotus tyyli hiukset ja , erittäin voimakkaita toimia ja määrittää.
Moitteeton ulkoasu erittäin kiiltävä. Kosteutta toiminta.
pakkaus: 100 ml purkki.
EXTRA STRONG GEELI-betoni joustava vaikutus
Luoda ja vaikuttaa ratkaisevasti kampauksen. Vahva sinetti extreme luonnollisuutta.
Lehdet jäämiä ei-rasvaista ja helposti muutaman harjausliikettä.
pakkaus: saatavilla 250 ml tuubi ja 500 ml purkkiin.
GEELI vaha joustava hallinta
Joustava valvonta-extra vahva. Yhdistää ohjaus ja tuki geeli joustavuutta ja loisto vaha.
Ammatillinen kaava.
pakkaus: saatavilla 250 ml tuubi ja 500 ml purkkiin.
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