
 

  
Gel és befejezni a haj - BIACRE

TECNOFORM FEJ ÚT
a fiatalos, és dinamikus

 bbazar@globelife.com

 +39 0331 1706328

TECNOFORM FEJ ÚT
a fiatalos, és dinamikus

ROST tészták, rostos modellez? paszta
Hatása, a kombi, a kötet részére a leg--bb bizarr stílusok texturált. Extra tartsuk, er?s, de
rugalmas.
150 ml-es üveg.

RAGYOGÓ fényes viasz, viasz
Tükör-hatás-száraz és érzékeny haj rövid/közepes, megfelel? modellezés.
100 ml-es üveg.

Könny? víz oldható viasz-modellezés viasz
Természetes definíció létrehozása, határozza meg, természetesen minden hajtípushoz
lengyel.
125 ml-es üveg.

KEMÉNY viasz-oldható modellezési viasz
Nagy felbontású, m?anyag és rugalmas néz ki. Rögzít? fényez?k, minden hajtípushoz, és
hoz létre.
125 ml-es üveg.

MATT paszta-paszta Matt hatás
Extrém megjelenés, természetes textúrák, texturált hatások vagy ápolatlan. A cég még
rugalmas.
125 ml-es üveg.

KOMPAKT kompakt viasz-modellezés viasz
A fényes és csillogó, alakja, a fegyelem és a vezérl? rakoncátlan haj még a vödröket, nagy
és durva.
125 ml-es üveg.

HAJ MARHAZSÍRBÓL oldható ken?cs közepes hold
Krémes ken?cs, vízben oldódó, fésülködés a haját, könnyedén. Ad, rugalmasságot és
shine stílus kívánt. Az ingatlan átlagos és mosással könnyen eltávolítható.
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125 ml-es üveg.

EXTRA ER?S GÉL
extrém pecsét és a hosszú élettartam
Extra er?s gél extrém markolat, ideális, hogy egyenes, és a különleges mozgások
létrehozása vagy határozza meg a rövidebb darabok. A nap UV-sz?r?t tartalmaz.
200 ml-es cs?be.

SPLASH WAX, wax spray
Kontraszt hatás, meghatározás, ragyog, minden határozza meg, és külön a szál fényes
hatás és a strukturált.
200 ml-es üveg adagoló.

ENERGIA MOUSSE-nedves megjelenés gél mousse
Hab magas teljesítményszabályozóból alakításában. Ad fényét és puhaságát.
300 ml-es üveg adagoló.

LISS MOUSSE-extra liss fogmosás
Sima hatás, a finom sz?r, anélkül, hogy nehézkesebbé göndör haj. Ad egy természetes
hold világos, detangles és polírozza.
200 ml-es üveg adagoló.

CURL MOUSSE-extra göndör curl hatása
Hab nélkülözhetetlen, hogy feler?síti a fürtök, mind természetes, mind állandó.
Szabályozza, és meghatározza a fürtök létrehozásával természetes mozgását.
200 ml-es üveg adagoló.
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