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MEMINDAHKAN SAYA: MEMPERBAIKI GAYA

MEMINDAHKAN SAYA
adalah sistem revolusioner menyelesaikan garis Coiffeur. Formula produk baris bergerak
ME bekerja dalam konser dengan kreativitas profesional untuk tampilan lebih efisien dan
bergaya. Coiffeur sistem menyediakan alat untuk penata rambut sepenuhnya
mengekspresikan kreativitas mereka.

MEMPERBAIKI SODA 14
penangguhan kuat Hairspray moistureproof
Kuat menahan Hairspray fiksatif 'tinggi' untuk efek yang terstruktur dan produktif. Great
bersinar untuk rambut Anda. Adalah rambut yang tahan lama dan fleksibel film '
menghasilkan tidak ada efek pengelupasan (bubuk). Pengeringan cepat ' Anda
menghapus dengan beberapa stroke sikat.
Kemasan: botol 500 ml.

15 NADA
ekologi Hairspray kuat kelembaban-
Tidak ada gas Hairspray fiksatif tindakan memutuskan. Jangka panjang, lipatan dan
mengesankan '-kelembaban volume dan bersinar. Hasil tinggi. Menghasilkan tidak ada
efek pengelupasan (bubuk). Mengandung UV filter.
paket: 350 ml botol.

BENTUK GILA 16
membentuk bukti mousse-kuat-basah
Styling busa ' membentuk fiksatif tindakan memutuskan.
Kemasan: botol 300 ml.

34 H2O MEMPERBAIKI LILIN
fiksatif krim kelembaban tahan-ekstra kuat-
Berbasis air lilin dibentuk styling rambut panjang dan Poles memastikan ' tampak
terlampir. Tampilan sempurna yang ekstra berkilau.
Kemasan: botol 100 ml.

MAT 36 MEMBENTUK POMADE
pemodelan pasta mat-forte-basah bukti
Matte fiksatif akting kuat adonan. Model rambut Anda memberikan bentuk dan gaya yang
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Anda inginkan untuk tekstur alami dan kontrol yang maksimum. Keren gaya rambut.
Kemasan: botol 100 ml.

37 LEM GEL
Lem gel-tambahan ekstra kuat-basah bukti
Ultra kuat fiksatif gel-bertindak lem revolusioner ' iperforte dan terstruktur terlihat muda
dan intens: ideal untuk maxi. Penataan yang sempurna selama berjam-jam.
Packaging: 100 ml tabung.

38 GEL CAHAYA
basah tampilan gel-cahaya-kelembaban
Model gaya rambut dengan meninggalkan menyenangkan basah efek jangka panjang
tanpa mengeringkan. Tidak gemuk.
Kemasan: 250 ml tabung.

39 GROOVY GEL EKSTRA KUAT
perisai gel-kelembaban ekstra kuat
Dibuat untuk menetapkan dan membentuk tegas gaya rambut. Kuat tahan dengan mudah
ekstrim.
Kemasan: 250 ml tabung.

40 BERPUTAR GARIS
ramping styling pasta-forte-basah bukti
Berserabut pulp dari laba-laba yang menakjubkan tekstur lembut model rambut Anda
dengan tindakan yang kuat dan tahan lama. Bebas-lengket ' mendefinisikan tampilan
elastis. Mampu menjadi aksi dibentuk kembali kelembaban.
Kemasan: botol 100 ml.
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