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Köszönhet?en a LSC (lipoamino szilícium összetett) komplex közötti lipoaminoacidi és a
vízben oldódó szilikon, és a selyem-AS , származó selyemszálakat, kombinációján alapuló
termékek LISAP divat feladatokat két fontos: az lipoaminoacidica javítja a haj károsodása ,
míg a szilikon rész megvédi a szerkezetet. LSC sértetlenségét, a kapilláris Keratin hot
stílus (kefe/hajszárító), és a selyem-AS, a nagy mennyiség? alkotó aminosavak létrehoz
egy láthatatlan véd? film, ami a haj puha és bolyhos , javítás, belülr?l. LISAP divat:
javítások védi, és egyetlen mozdulattal modellek.
S?RÍT?
Folyadék. Különleges megvastagodása a finom sz?r törékeny és kezelhetetlen , vékony és
törékeny haj lesz vastag és er?s haj már az els? kérelem a.
csomagolás: 125 ml-es üveg.
VOLUMISER
Folyadék. Köszönhet?en maximális kötet megjelenése egészséges és fényes.
Energetizáló gyenge haj , li er?síti azáltal, hogy rugalmas és létfontosságú.
csomagolás: 200 ml-es üveg.
SELYMES
Csepp. Javítja és védi a kutikula és rekonstruálni, hogy , megakadályozza, hogy a split
végz?dik egy puha és selymes érintés, megszünteti a sima.
csomag mérete: 50 ml-es üveg.
HAJFORMÁZÓ
Spray. Hajformázó-vitaminic , kötet létrehozása, határozza meg a mozgás. Biztosít
rugalmas tart hosszú ideig, és a kiváló fényt anélkül tömeg?.
csomagolás: 250 ml-es üveg.
POLÍROZÓ VEGYÜLET
Spray. Levelek haj puha és könny?, a végs? hatás extrém ragyogó , színes védi az UV
sugarak.
csomagolás: palack 250 ml.
EGYENGET?
Krém. Hullámos és a göndör haj , hidratálás, dona nagy ragyog, és védi a hajszárító és a
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lemez szárítás során.
csomagolás: 200 ml-es üveg.
•NAGY MÉRET? HAJSÜT?VASAT
Krém-gél. A fürtök és a hullámok ad anélkül, hogy nehézkesebbé aktiválódik.
Meghatározza az alakzat , védi a nedvességt?l, és feleleveníti a ragyogás.
csomagolás: 200 ml-es üveg.
FELVILÁGOSÍTÓ
Puding. Hidratálja a haj kezelni, és a színes , szabályozza a sima, fokozza a szín a
fényesség növelésével.
csomagolás: 75 ml üveg.
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