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Havasi gyopár kivonat és a kakaó kivonat ösztönözze a termelést endorfinok
boldogság molekulák napraforgó olaj rendelkezik antioxidáns és lágyítószer
hidratáló erejét
• KIEGYENLÍT? STÍLUS
A drága kakaó lipolico és napraforgó olaj kivonat a, a kristályok játszani egy fontos
antioxidáns és hidratáló.
15 az 1-ben SPRAY 150 ml-nem gáz Cecília
Spray göndörödést simító Thermo-progresszív cselekvés. Ideális a rakoncátlan haj göndör
és fegyelmezetlen megszünteti a sima, és teszi, hogy sima és selymes haj "progresszív
hatású id?vel. A külön h?-aktivált technológia megkönnyíti a kefe és hajszárító száradási
id?t és simítás.
Spotlight-50 ml
Elérhet?-ban típusok:
PRO AGE: minden haj típusú ad selymesség és fényét.
NINCS stressz: a haj, köszönhet?en a m?velet aktív elveket ad test és fényét.
PRO szín: a színes haj ' tartalmaz fényvéd? és antioxidáns. Védi és meghosszabbítja az
élet színes.
SELYMESEN sima folyadék-200 ml
Ideális folyadék megjelenés sima simítás. Megkönnyíti az ecset ecset "stabilizálja, és
kiterjeszti az eredmény, id?vel, miközben védi a haj, a h?- és páratartalom.
• GÖNDÖR STÍLUS
Krém és gél dúsított funkcionális kivonatok Edelweiss "kakaó- és napraforgó olaj tartott
hidratáló antioxidáns és lágyítószer" "szabad gyökök elleni küzdelemben.
TÖKÉLETES göndör folyadék-200 ml
Krém szabályozó ideális meghatározó megjelenés hullámos vagy göndör "játszik egy
intenzív hidratáló sima ellen?rzése.
ÁLOM nedves gél-200 ml
Épít? zselé-csiszolás. Határozza meg, természetesen, és ad a haj nedvesen, er?s és
tartós, így a test és a kötet. Nem alkoholt tartalmaz.
CURL MOUSSE 300 ml-KICK
Curling mousse. Dona támogatás favoring a kötet és a természetes hullámokhoz
meghatározását. Véd a nedvességt?l, és meghosszabbítja az életet a stílus.
• EKLEKTIKUS STÍLUSÚ MEGJELENÉS
GYÖKEREK kötet SPRAY-nem gáz, 150 ml
volumizing spray gyökerek
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Ad támogatást, és a haj extra kötet ' test, így nem maradék, vagy súlyú le. Különösen
alkalmas finom sz?rb?l és hang nélkül.
KÖTET reklám MOUSSE-300 ml
Er?s mousse. Test ad ragyogó és bolyhos haj és a test teljes tartott cég. Alkalmas minden
típusú szárító.
FORRÓ STOP SPRAY-200 ml
Véd? spray az adott stílus-lemezek, vagy süt?vasak h?. Túlzott kiszáradás elkerülése
érdekében.
MAGIC szivattyú por-2 ' 5 gr
Könny? por és lábtörl?k. Ideális, hogy a kötet és a test.
• FIX &AMP; MOD
Matt paszta 75 ml
Elérhet?-ban típusok:
MATT light gazdaság beillesztés "alkalmi KONTÚR: alakzatok a stílus, részére egy
végleges pillantást opaque ' sokoldalú és képes az átalakítandó.
-Javítva: beillesztés MATT TEXTÚRA média tabu ideális részére egy végleges pillantást
destructured hatállyal, és Matt.
DINAMIKUS DISTRUCTION: MATT er?s gazdaság paszta ideális részére extrém
megjelenés és deconstructed, nagy felbontású és hosszan tartó hatást.
FENSÉGES szerkezete MATT CLAY-75 ml
Modellez? agyag épít, és határozza meg a stílus extrák Matt vad és modern megjelenés.
RUGALMAS-ROSTOS paszta 75 ml
Cellulóz. Ideális a rugalmas megjelenés jól strukturált és rimodellabili.
MEMÓRIA BRILL gumi-75 ml
Puha gumi rugalmas stílusok és manipulált mozgalom "dona definiált fényes hatás.
EXTRA HOLD gél 150 ml-robbanás
A gél er?s, rugalmas és szálas. Er?s és tartós pecsét és extrém fényt ad. Ideális a
szobrászatot és strukturálatlan rövid vágások. Nem alkoholt tartalmaz.
• STYLE BEFEJEZÉS
FESZES RAGYOG SPRAY-200 ml
Shine spray. Ad egy ragyogó befejezéséhez anélkül tömeg? le a haját, antisztatikus
hatású.
ECHO er? SPRAY 300 ml
Rögzít? nem gáz, Hajlakk, er?s és tartós. Támogatja, és határozza meg a stílus, anélkül,
hogy elhagyná a maradékot.
KEMÉNY zárolása SPRAY 500 ml
Er?s tartsa hajlakk. Biztosítja, és szatén és végleges stílusú frizura létrehozott
szabályozza.
• KIÁRUSÍT
SZÁRAZ kötet sampon 200 ml
SZÁRAZ száraz sampon minden hajtípushoz. F?szer megjelöl-a haj, egy pillanat alatt
"finoman elnyeli a zsírt, és hozzáteszi, kötet, elhagyása a haj lágy és tiszta víz nélkül.
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