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 STYLING S4U berasal dari konsep kreatif yang dikembangkan oleh Mahogany, tim
desain paling bergengsi di London, dan diproduksi dan diformulasikan di Milan dengan
kesempurnaan ditiru dari Made in Italy, yang dirancang untuk menciptakan Pilihan styling
unlimited. 

  TX'T - Volumizing Gel 
Volume maksimum dan tubuh untuk semua jenis rambut. Donasi tekstur untuk volume
seksi, tanpa membebaninya. Membuat tekstur halus atau keriting yang tetap fleksibel,
efek alami ditempa. Ideal untuk pengeringan udara
Seal :. Volume maksimal dengan pemasangan fleksibel
 box :  150 ml tabung 

  POSH'N - cairan pelunakan 
Untuk desainer : untuk digunakan sebagai agen pre-cut untuk kontrol yang tepat dari
bagian. Ideal untuk pengeringan udara untuk kompak keriting, halus. Seal : maksimum
pendinginan dengan memperbaiki cahaya
 box :  150 ml tabung 

  X'REBEL - kontrol yang sangat baik dari halus 
Fantastis untuk mengontrol rambut sulit diatur. Menutup sempurna dan batang kompak,
24 jam keamanan total anti - kelembaban, memperpanjang kehidupan styling halus
menghindari kembalinya bergerak. Kelancaran tak tertandingi, hidrasi dan smoothing
tindakan untuk semua teknik finishing dengan pengering rambut atau piring. Seal :.
Kontrol yang maksimum perlindungan halus dan kelembaban
kotak  :  100 ml botol 

  Pada Finr - lilin polishing cream 
Sebuah styler tahan lama dan fleksibel untuk membuat definisi atau gerakan. Buat detail
dan mendefinisikan dengan efek cahaya yang fantastis. Memungkinkan Anda untuk
membuat bentuk elastis. Seal :. Fleksibilitas maksimum untuk detail dan finishing dipoles
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 box :  jar dari 75 gr 

  F'NK - pemodelan pasta buram 
Sculpts bentuk dengan efek yang benar-benar membosankan, atau menerapkan tanpa
meninggalkan residu apapun. Sempurna untuk membentuk, memisahkan, menggosok
dan menentukan. Gunakan di zona akar untuk memberikan kedalaman tekstur atau
membuat dukungan. Seal :. Definisi menengah - kuat dengan efek matt
kotak  :  100 g jar 

  FX'D - memperbaiki semprot kering 
Semprot fiksatif super kering. Terus kuat dan kontrol untuk semua gaya. Fiksatif resin
khusus, tidak lengket dan tetap fleksibel dalam rangka ulang rambut. Tahan terhadap
kelembaban. Berisi UV filter. Seal : kuat
kotak  :  300 ml botol dengan dispenser 
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