
 

  
Gel ja viimeistely hiukset - HANTESIS

HS : HE & SHE
Extreme viimeistely miehelle ja naiselle Kiwi uutetta
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HS : HE & SHE
Extreme viimeistely miehelle ja naiselle Kiwi uutetta

 Viimeaikainen tutkimus on osoittanut, ettäKiwi on merkittävä ravitsemuksellisia ja
hyödyllisiä ominaisuuksia : se sisältääkorkeat pitoisuudet Vitamnine ja 16 % kuitua, 14 %
kaliumia ja 10 % E-vitamiinin
Linja muotoilu ja viimeistely HS - Hän & Hän Pura Kiwi koostuu : 

  HYDRO SHAMPOO 
Kylpyhuone puhdistusaineet normaali hiusten ja käsiteltiin ote kiivi. Varovasti
puhdistaahiukset kosteuttava.
 paketti  : 250 ml pullo. 

  kuorrutus MOUSSE 
Ihanteellinen kaikille hiustyypeille, se onmousse - mallinnus Coral Levät ja hartsit
korkealaatuisia. Se on täydellinen tyyli työkalu kaikenlaisia ??linjat, jotka tarvitsevat määrä
ja pitkä kesto. Sitä voidaan käyttää joko märille tai kuiville hiuksille.
 paketti  : pullo 300 ml. 

  hiuslakalla 
Ihanteellinen kaikille hiustyypeille. Sopii kuvanveistoa ja mallintaminen tahansa muoto ja
tilavuus. Sen hartsit valittu, luomikrofilmin hiusten ympärille suojaten sitä kosteudelta ja
takaa pidemmän elämänviiva.
 paketti  : pullo 300 ml. 

  GEL VAHVA 
Formula lisä jokaiselle kampaus vahva ja kestävä.
 paketti  : 200 ml: n putkeen. 

  peittelemättä kerma 
Kiillotusvahaa, käsittely ja mallintaminen. Sopii kaikille hiustyypeille voidaan käyttää sekä
märkä-että kuiviin hiuksiin.
 paketti  : 50 ml purkki. 

  SPRAY GEL 
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Spray Gel Levät Reef. Sopii kaikille hiustyypeille, se on ihanteellinentoteutumista veistetty
linjat, mallintaa ja muokataleikata. Voidaan käyttää sekä märkä-että kuiviin hiuksiin.
 paketti  : Spray pullo 250 ml. 

  Sheen DROPS 
Erityisesti suunniteltu antamaan kiiltoa hiuksiisi, jota on käsitelty. Sitä käytetään
poistamaan pörröisyyttä ja staattisen sähkön hiukset.
 paketti  : tiputin pullon 125 ml. 

  tuuheuttava kerma 
Tuuheuttava voide sopii hennoille hiuksille tai jotka tarvitsevat äänenvoimakkuutta.
 paketti  : 150 ml pullo annostelija. 

  hiuslakkaa 
Ihanteellinen kaikille hiustyypeille. Näkyy veistää ja muoto missä tahansa muodossa ja
tilavuus. Sen hartsit valittu luodamikrofilmin hiusten ympärille suojaten sitä kosteudelta ja
takaa pidemmän elämänviiva.
 paketti  : spray purkkia 75 ja 500 ml. 

  MANIPULATOR 
Kuitu laudaksi tahna sovellu kaikille kampaus keskipitkän hold - voimakas anti - karkeutta
vaikutus.
 paketti  : purkki 125 ml. 

  MATT WAX 
 paketti  : purkki 125 ml. 
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