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KEIRAS BEFEJEZÉS

• FIXÁLÓ ER? NEM ER?SÍT
VÍZ VIASZ NEM ER?SÍT
Illatos nedvesen csillogó és fényes. Kompakt, könny? szerkezet? manipuláció. Elérhet?ban sárga sorozat kék Rózsa , orange, .
csomagolás: 100 ml-es edénnyel.
GLAZE DEFRIZZER
Ideális minden típusú haj, különösen az e szerz?dések; kisimítja a hajat, és segít a
idratarli. A hatások feler?sített köszönhet?en rendkívüli tulajdonságai Hyaluronic sav
cationizzato (Hyaloveil ®-P) szerepel a képletben , hogy cselekmények a hajszálerek
sérült kutikula védve van a közvetlen napfényt?l és a leveg?ben lév? anyagokkal.
csomagolás: 250 ml-es üveg.
• FIXÁLÓ FORCE 1
THERMO-spray SHINE világító termoprotettivo
Páratartalom ideális a lemezek és a hajszárító. Táplálkozási tulajdonságainak
köszönhet?en helyreállítja a természetes egyensúlyt a hajat, így különösen selymes és
lágy tapintású. A különleges molekulák, amelyek össze , a magas fénytörés fény,
hihetetlen világító hatást ad az egész frizura. Is kiváló, és telefon , megvédi a hajat a
termikus fellépés, így a szelíd és hatékony kezelés.
csomagolás: 150 ml-es üveg.
S?R? kristály-könny? hatás
A felvilágosító. Film-alakítás fellépés a keret és a tippeket, a tükör fény regeneráló.
Kifogástalan haj, selymes puha.
csomagolás: palack 100 ml-re.
• FIXÁLÓ FORCE 2
ENERGIA-energetizáló fixáló MOUSSE
Volumizing hab, hogy a térfogat és rugalmassága a haj.
csomagolás: 300 ml-es üveg.
• FIXÁLÓ FORCE 3
TEJSZÍN MÁZ-sima hullámokhoz
Anti--dampness-defrizzer. Ideális a haj, sima és göndör kiemelve. Biztosít a meghatározás
, erejét és rugalmasságát, fürtök, míg a fix ?ket halkan. Hajszárító és lemezek
segítségével biztosít h?védelem a haj.
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csomagolás: 250 ml-es üveg.
MODELLEZ? PASZTA
Er?s fixáló fellépés. A haj, így a kívánt forma és a stílus, természetes textúra és a
maximális ellen?rzési alakításában. Kih?lni frizurák. Nedvesség akció.
csomagolás: 100 ml-es edénnyel.
• FIXÁLÓ 4 ER?
TELJESÍTMÉNY-formálás MOUSSE forte
Úgy döntött, Stilizzante-hab Styler fixáló cselekvésre.
csomagolás: 300 ml-es üveg.
ECO javítások-eco-hajlakk extra er?s
Úgy döntött, nem gáz hajlakk fixáló akció. Anti-nedvesség. Hosszú, tartós a ránc és a
leny?göz? kötet és a fényét. A terméshozama nagyon magas. Mérjük le a haját, és lehet
eltávolítani egy pár ecsetvonásokkal. Nem termel hámlás hatás (por).
csomag: 350 ml-es palackból.
A rögzít? SPRAY-er?s rögzít? lakk
Er?s hegesztések , fixáló strukturált hatások és terjedelmes. Nagy ragyogást haj. Van a
haj tartós és rugalmas film. Nem termel hámlás hatás (por). Gyors szárításhoz. Törölje a
néhány ecsetvonás. A haj lehet modell, még azután is, hogy már permetezni. Antinedvesség.
csomagolás: 500 ml-es üveg.
AQUA viasz-FIX fixáló vízálló
Víz alapú wax, fényezés stílus haj és , extra er?s fellépés, és határozza meg. Kifogástalan
megjelenés, extra fényes. Nedvesség akció.
csomagolás: 100 ml-es edénnyel.
EXTRA er?s gél-beton rugalmas hatása
Készítette: meghatározása és dönt?en a frizura. Er?s seal extrém természetesség.
Levelek nem maradvány, nem zsíros, és könnyen egy pár ecsetvonásokkal.
csomagolás: cs? 250 ml és 500 ml-es edénnyel.
GEL viasz-rugalmas vezérlés
Rugalmas vezérlés-extra er?s. Egyesíti a vezérl? és egy gél, hogy a rugalmasság
támogatása és a fényessége a viasz. Szakmai képlet.
csomagolás: cs? 250 ml és 500 ml-es edénnyel.
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