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MOZOG, ÉS ÉN: FIX STÍLUSBAN

MOZOG, ÉS ÉN
Ez a forradalmian új rendszer célig fodrász. A képletek, a termékek a vonal mozog én
dolgozik-ban megbeszél-a kreativitás, a szakemberek egyre hatékonyabb és stílusos
megjelenés. Fodrász rendszer biztosítja az eszközöket, a fodrászok teljesen expressz
their kreativitás.
14 SZÉNSAVAS JAVÍTÁS
er?s tartást adó hajlakk moistureproof
Er?s tartsa hajlakk "magas" fixáló strukturált hatások és terjedelmes. Nagy fényt, a hajad.
A haj tartós és rugalmas film "nincs hatása hámlás (por) termel. Gyors szárításhoz "törli a
néhány ecsetvonás.
csomagolás: 500 ml-es üveg.
15 HANG FEL
ökológiai hajlakk er?s nedvességÚgy döntött, nem gáz hajlakk fixáló akció. Hosszan tartó, ránc és leny?göz? "-páratartalom
és dússágára. Magas hozam. Nincs hatása hámlás (por) termel. UV-sz?r?t tartalmaz.
csomag: 350 ml-es üveg.
16 ?RÜLT ALAKZAT
Alakformáló hab er?s nedves próba
Hajformázó hab "alakításában fixáló akció döntött.
csomagolás: 300 ml-es üveg.
34 H2O RÖGZÍT? VIASZ
Fixáló krém nedvesség ellenálló-extra er?sVíz alapú viasz öntött hosszú haj stílus és Polírozó biztosítja "láthatóan csatolt. Hibátlan
megjelenés extra fényes.
csomagolás: 100 ml-es edénnyel.
MAT 36 ALAKÍTÁSÁBAN MARHAZSÍRBÓL
modellez? paszta mat-forte-nedves próba
Matt fixáló ható er?s tésztát. A haj, így ez a forma és a stílus, amit ön akar részére egy
természetes textúra és a maximális ellen?rzési modell. Kih?lni frizurák.
csomagolás: 100 ml-es edénnyel.
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37 RAGASZTÓ GÉL
Ragasztó gél-extra extra er?s nedves próba
Ultra er?s fixáló gél m?ködés? ragasztó forradalmi "iperforte és strukturált megjelenés
fiatal és intenzív: maxi ideális. Kifogástalan stílus órákig.
csomagolás: 100 ml-es cs?be.
38 KÖNNY? GÉL
gél-fény-páratartalom nedvesen
Modellek a frizura szárítás nélkül, egy kellemes, hosszantartó nedves hatás meghagyva.
Nem kövér.
csomagolás: 250 ml-es cs?be.
39 GROOVY GÉL EXTRA ER?S
extra er?s gél-nedvesség-pajzs
Készítette: meghatározása és dönt?en a frizura. Er?s tartsa extrém könny?.
csomagolás: 250 ml-es cs?be.
40 SPINNING VONALAK
sima stílus igazolás paszta-forte-damp
Rostos cellulóz, a csodálatos Spider krémes textúra modell a hajad er?s és hosszan tartó
m?velethez. Nem ragadós "rugalmas megjelenését határozza meg. Tudja, hogy
átalakították nedvesség akció.
csomagolás: 100 ml-es edénnyel.

pagina 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

