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CARA KEPALA TECNOFORM
muda dan dinamis

SERAT berserat pasta pasta pemodelan
Bertekstur efek, estate, volume untuk gaya paling aneh. Extra tahan kuat namun fleksibel.
Botol 150 ml.

KECEMERLANGAN terang lilin-lilin
Efek cermin untuk rambut kering dan darinya pendek/menengah, cocok untuk pemodelan.
Botol 100 ml.

Air ringan larut pemodelan lilin lilin
Alam definisi untuk membuat, menentukan, Polandia alami semua jenis rambut.
Jar 125 ml.

Lilin lilin larut keras pemodelan
Lihat definisi tinggi plastik dan fleksibel. Memperbaiki menciptakan dan Poles, untuk
semua jenis rambut.
Jar 125 ml.

MATT pasta-paste matte efek
Tampilan ekstrim, tekstur alami, bertekstur efek atau berantakan. Perusahaan belum
fleksibel.
Jar 125 ml.

KOMPAK kompak lilin lilin-pemodelan
Untuk cerah dan bersinar, bentuk, disiplin, dan kendali tegar rambut, bahkan ember, besar
dan kasar.
Jar 125 ml.

RAMBUT POMADE-larut salep terus menengah
Krim salep, menyisir rambut dengan mudah larut dalam air. Memberikan fleksibilitas dan
Penyemiran styling Anda inginkan. Perkebunan rata-rata dan mudah dihapus dengan
mencuci.
Jar 125 ml.
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EKSTRA KUAT GEL
segel ekstrim dan umur panjang
Ekstra kuat gel ekstrim pegangan, ideal untuk lurus dan untuk membuat gerakan-gerakan
tertentu atau menentukan pendek memotong. Berisi filter UV matahari.
200 ml tabung.

SPLASH lilin-lilin semprot
Kontras efek, definisi, bersinar, Semua untuk mendefinisikan dan memisahkan helai
dengan efek bercahaya dan terstruktur.
200 ml botol dengan dispenser.

ENERGI MOUSSE-basah terlihat gel mousse
Membentuk foam dengan kondisioner daya tinggi. Memberikan bersinar dan kelembutan.
botol 300 ml dengan dispenser.

LISS MOUSSE-tambahan liss menyikat
Efek halus untuk rambut halus, rambut keriting tanpa mempertimbangkan itu turun.
Memberikan alam terus terang, detangles dan Poles.
200 ml botol dengan dispenser.

CURL MOUSSE-tambahan curl curl efek
Busa sangat diperlukan untuk memperkuat ikal alami dan permanen. Kontrol dan
mendefinisikan ikal dengan menciptakan gerakan alami.
200 ml botol dengan dispenser.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

