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  10 Medium - HOLD MOUSSE 
mousse monitoiminen
Mousse ilmastointi medium kiinnitys, pehmeä ja kiinteä tiukka joustava ja kestävä. Sen
avulla voit saavuttaa erinomaisia ??tuloksia kaikenlaisella kampauksen. Se suojaahiusten
rakennetta elementtejä. Kaikille hiustyypeille. Suuri hajuvettä päärynä - meloni. Pullo 250
ml. 

  12 tiheää GEL 
Gel antaa elinvoimaa ja virkistystä hiukset ilman voitelua. Ihanteellinen ohuet hiukset ja
käsitelty. Se sisältää meren hivenaineita. Purkki 50 ml. 

  17 luonnollisessa muodossa 
Täydellinen tuki, joka kosteuttaa ja antaa hiuksille kiiltoa kihara ja luonnollinen,
poistamallakähertää ilman painavat sen alas. Uute oranssi ja riisiä proteiini suojella heitä
päivällä. 150 ml tuubi. 

  SHINE DROPS 04 
Kiiltävä antaa joustavuuttahiukset tylsää ja kuivattu, auttaa heitä takaisinterveenä ja
kirkkaana. Tippaa silikonista, joka korjaa split päättyy. Lasipullo 50 ml. 

  03 BRIGHT Kiiltosuihke 
Täydellinen synergia kiillottajana vapautuu antamaanhiuksetkiiltävät ilman painavat sen
alas. Lasipullo 100 ml. 

  05 SHINE BRIGHT MODELLING 
Voide muotoiluun, kiillotus kaikille hiustyypeille. Annettiin määritellä muotoilu ilman
painavat sen alas. Se ei jätä jäämiä. Purkki 50 ml. 

  06 MODELLING HOLD 
Cream mallinnus median sinetöintikelpoisiksi kaikkinykyinen muoti kampaus. Lahjoita ja
tukevat kehonhiukset ilman painavat sen alas, mikä tekee niistä valoisaverhon suojan. Se
ei jätä jäämiä. Purkki 50 ml. 
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  02 pehmentävä maitoa 
Se onspray joka luosiloittelee ja näkymätön suojaahiuksia poistaa pörröisyyttä.
Öljypohjaiset riisin maidon ja bambu kosteuttaa hiuksia ja antaa pehmeyttä ja kirkkautta.
125 ml pullo. 

  ei tarvitse huudella MURSKAIN 11 
Mallinnus ei tarvitse huudella hoitoaine, tekee hiuksista pehmeät, sammutettua ja auttaa
tukemaanmuotoilu. Johdannainensilkkiä jaote punainen unikko pelatarakenneuudistusta.
Herkkä aprikoosi tuoksu. 150 ml tuubi. 

  16 tuuheuttava TOUCH 
Tuuheuttava spray kaikille hiustyypeille, se auttaa parantamaankehon jahiusten
rakennetta. Formula rikastetun vehnän proteiinia jasekoitus kosteuttava valtuudet ja
fixatives. 125 ml pullo. 

  10 EXTRA-HOLD MOUSSE 
Mousse ilmastointi ylimääräisiä kiinnitys, pehmeä ja kiinteä ylimääräisiä pitoon ja
pitkäikäinen. Erinomaisia ??tuloksia tahansa kampauksen. Pantenoli suojaahiusten
rakennetta elementtejä. Pullo 250 ml. 

  MATT EXTRA 21 
Uusia erottua ja veistää taikina, joka auttaa luomaanmodernin ilmeen ja extra : rakenne,
liike ja määritelmä. Purkki 50 ml. 

  hiuslakkaa 18 
Hiuslakkaa vahva, luonnollinen, korkea tuotto päivittäiseen käyttöön. Höyrystyy
välittömästi, jättämättä mitään jäämiä. Sopii kaikille hiustyypeille, voidaan
eliminoidamuutaman harjausliikettä. Se ei sisällä CFC.Bombole 400 ml. 

  18 hiuslakkaa EXTRA VAHVA 
Hair Spray erittäin vahva, luonnollinen, korkea tuotto päivittäiseen käyttöön. Ilman
painoihiukset, varmistaa tasaisen sinetti. Haihtuu
hetkessä, jätä jäämiä. Sopii kaikille hiustyypeille, voidaan eliminoidamuutaman
harjausliikettä. Ei sisällä CFC-yhdisteitä. Pulloa 400 ml. 

  18 NESTE hiuslakkaa - EKOLOGINEN 
Hairspray, joka antaakiinnitys päätti parantaaäänenvoimakkuutta kampauksen.
Ihanteellinen tiivistämiseen ja antaa ohjaushiukset. Se ei jätä jäämiä ja
antaapoikkeuksellisen kirkkaimmillaan. Sisältää UVB aurinkovoiteet. Uute
auringonkukansiemeniä suojaa ja korjaa hiuksiaaggression UV -säteilyä ja onanti vapaita
radikaaleja. Pullo 250 ml. 

  19 VAHVA GUM 
Sitkeä geeli voimakkaan pidon ja kirkkautta, sisältävät aurinkovoiteet. Malli ja
parantaaäänenvoimakkuutta, täyttäävaativimmat tarvittavat lomakkeet ja ylevä. Kuivuu
nopeasti, ei rasvainen ja jätä jäämiä. Unisex tuote. Putki 125 ml. 
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