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ULTIMATE LISAP

 sileä copyright - karkeutta nolla
LISAP Ultimate onyksinomainen pehmentävä hoito pysyvästi nollan karkeutta vaikutus,
joka mahdollistaapysyvän tai sileä äänenvoimakkuus kiitos Kerasil Complex.
LISAP Ultimate onsilityskeskus korkean suorituskyvyn ja cosmeticità. Se ontuote, joka
tarjoaakaksijakoinen tulos : sileä tai pysyvä äänenvoimakkuuden säätö tahansa hiukset.
Se tulee muodossa kerma putken kanssa on käytettävä maito järjestelijä neutralizer
ilmastointi. Se on muotoiltu kaksi versiota, luonnon hiukset ja herkistyneet hiukset tai
värillinen riippuentyyppi hiuksia. 

 LISAP ULTIMATE on saatavilla 2 versiota : 

 •  KIT 1 - LUONNONHIUSTA tai resistentti 
säveltänyt suoristus kerma putki 250 ml + 250 ml maitoa järjestelijä.
•  KIT 2 - herkistettyjen TAI värjätyille hiuksille 
koostuu suoristus kerma putki 250 ml + 250 ml maitoa järjestelijä. 

  elvyttää KOSTEUTTAVA SPRAY 
Saattäysin sileä, uudelleenjäsentelee hiukset suojaten sitälämpöä. Sisältää ainesosia,
jotka kestävät korkeita lämpötiloja. Silittämisen aikana vahvistaa ja suojaa hiuksia,
koskajälkikäsittelyläsnäolo keratiini,uusimman sukupolven silikoneja ja kationiset suojaa ja
kiiltoahiuksiin. Käytä levyllä parantaahiusten rakennetta jättää erinomaisessa kunnossa.
Container : 250 ml pullo pumppu. 

  LISAP ULTIMATE PLUS SPRAY 
kosmeettinen oikominen
LISAP ULTIMATE PLUS sisältää kolme kertaa Keratin ja Seramidi A2 verrattuna LISAP
ULTIMATE 3 elvyttää spray ja on siksi
• enemmän täyteainetta, koska kolminkertainen sisällön Keratin hiukset ovat täynnä
elintärkeitä aine, jokatäyteyden tunne tuntuista ;
• disciplining enemmän, koska samasta syystä kuin ennen,hiukset ohjaa yhä paino ;
• hoitavampi, koska kiitoskaava rikastettua lisäehtoja ;
• Enemmän suojaus: sen käyttö ennenlevy on kriittinen. 

 Kiitospanos Keratin ja Seramidi A2, säädetään :
- Parannetaanhiuskuitua.
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- Vähentäminenkarkeutta ja kosteussuoja.
- Vakauttava vaikutus huokoisuus tyvestä kärkeen.
- Hiukset vahvistettu, täysin sammutettua ja kirkkaita myös toistuvasti pesuissa.
- Protection muotoilun aikana.
Container : 150 ml pullo pumppu. 

  shampoo HIUKSET sileä ja VALLITSEVA kihara 
Se onerityistä hoitoa pörröiset hiukset sileä ja käytetty ennen LISAP ULTIMATE PLUS,
silottaahiusten kuitua, parantaa kampaus ja kehon. Kiitossisältöä Kerasil Complex, Keratin
ja Seramidi A2, palauttaa ja antaatäyttö vaikutus, joka alentaa sekä sääntelemällä
karkeutta. Hiukset on sileä, kurinalainen ja sammutettua pidemmän aikaa.
pakkaus : pulloa 250 ja 1000 ml. 

  LISAP ULTIMATE PLUS pehmentävä kosteuttava naamio 
Se on hallintoelin hoito pörröiset hiukset sileä ja Selvittää ja vahvistaahiusten rakennetta,
jossatäyttö vaikutus ja ylläpitää pitkään luonuttasainen silitys. Kiitos Kerasil Complex,
Keratin, Seramidi A2 ja Macadamia Oil uudelleenjäsentelee ja vahvistaa hiuksia ja
vähentää pörröisyyttä, jolloin nesteytys ja pehmeyttä.
Container : 250 ml purkki. 
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