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uuden linjan Muotoilu ja viimeistely Inebrya pystyä luomaan trendikkään ulkonäön, luovia
ja omaperäisiä, suojellakarvat vihollisia jatyyli (kosteus, sään, säteily ja savusumu).
Innovatiivisia tuotteita ja muotoiluja remontoitu JÄÄTELÖ GO ehdottaa uusia
ratkaisujadynaaminen muotoilu ja antaa aktiivinen tilavuus, muoto, kehon, kiiltoa jasileä
kuin mikään muu,tiukka durata.La pitkän kantaman koostuu 5 tuoteryhmiin ammatti-ja high-
tech määritellä, malli ja ylläpitääkampauksen jopaäärimmäisissä olosuhteissa. 

 hulluksi - sinetöidävahva ja kestävä valvonta.
GO LIGHT - fortähti loistaa.
GO SLEEK - for todellinen vaikutus sileä, turvallinen, pehmeä ja kiiltävä.
Go Round - kihara energinen, pehmeä ja määritelty.
GO UP - jahiukset paksumpi ja lisää volyymia. 

 JÄÄTELÖ GO tuotteet ovat tehostettuinnovatiivisia Kosteus & Smog Ilmainen Teknologia
suojaukseen kosteudelta, suojella ja taistella savusumu auringon säteilyä ja suojaailme ja
tyyli säilyttäen pidempään. 

  hulluksi MAXX GEL  - Sealed : 5
Extreme nestettä geeliä. Määrittää päätöksen yksittäiset säikeet, kuivuu nopeasti eikä jätä
jäämiä.
Container : 250 ml: n putkeen. 

  MUBBER GEL  - Sealed : 4
Gel ultra vahva. Veistää ja määrittelee kampaus trendikäs, jolloinhiuksethämmästyttävä
kiiltoa. Se ei jätä jäämiä.
Container : 250 ml: n putkeen. 

  MAD POWER  - Sealed : 3
Gel extra strong. Mahdollistaakorkean ohjaus ja korkeasta asemastaan ??, hän päätti
mallin kampaus.
Container : 250 ml: n putkeen. 
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  Flossy Liitä  - Sealed : 4
Määritelmä kuitu massaa. Laudaksi tahna, joka antaa muodon ja määritelmä.
Ihanteellinenvaikutuksia luovuutta ja mielikuvitusta.
Container : 100 ml purkki. 

  EXTRA muoto  - Sealed : 4
Mousse extra strong. Kiinteät ja luosuojakalvo, ravitseva ja kosteuttavahiukset. Se antaa
määrä ja kimmoisuutta mahdollisimman luovaa vapautta.
Pakkaus: pullo 400 ml. 

  LOGIC tyyli  - Sealed : 4
Hairspray extra strong. Kiinnitettävä tukevasti, jolloinkampaus kiiltoa, kimmoisuutta ja
lämpö-, mekaaninen ja aurinko. Mahdollistaa erittäin nopea toiminta ja kestää kosteutta.
Pakkaus: pullo 320 ml. 
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