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  SHAMPOO KORMÁNYZÓTANÁCS 
 haj sima ÉS CRESPI 
; specifikus kezelés göndör haj sima és hogy, korábban használt LISAP ULTIMATE PLUS,
ellazítja a hajat és, javítása pettinabilit és corposit. Hála a tartalma Kerasil Complex,
Keratin és Ceramid A2 -, átalakítja és ad egy tömés hatása és, csökkenti és szabályozza a
-ezte sima. A haj sima és, fegyelmezett és hidratált és hosszú ideig.

 Package :  üveg 250 és 1000 ml. 

 LISAP ULTIMATE PLUS 
 Smoothing hidratáló maszkot 
; kezelésére irányadó a göndör haj sima és hogy untangles és er?síti a haj szerkezetét és,
így a töltés hatása, és hosszú ideig létre a sima vasalás. Köszönjük Kerasil Complex,
Keratin, Ceramid A2 és a makadámia olaj újjáépíti és er?síti a hajat csökkentésével -ezte
sima és, így hidratálást és simaságát.

 Package :    250 ml jar. 

 LISAP ULTIMATE PLUS SPRAY 
 egyenget? kozmetikai 
LISAP ULTIMATE PLUS tartalmaz háromszor Keratin és Ceramide A2, mint LISAP
ULTIMATE 3 revitalizáló spray és akkor van :
• pi tölt?anyag, mert & eacute ; tripla tartalma Keratin tele vannak létfontosságú anyag,
amely a teltségérzés tapintású ;
• pi fegyelmez?, mert & eacute ; Ugyanebb?l az okból, mint korábban, haj szabályozni
fogja köszönhet?en -ezte tömeg növekszik ;
• pi légkondicionáló és, mert & eacute ; hála a formula dúsított további feltételeket ;
• pi Véd? : annak használata el?tt a lemezt és nélkülözhetetlen.
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Köszönet minden -ezte bevitel Keratin és Ceramide A2 -, garanciák :
• Javítása hajat.
• Csökkentésére -ezte a sima és védve -ezte a nedvességet és.
• Kiegyensúlyozó hatása porozitás a root tip.
• Hair, meger?sített ; Tökéletesen hidratált és ragyogó után is ismételt mosások.
• Védelem alatt styling.

 Package :  125 ml-es pumpás. 
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