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SELESAI KEIRAS

• FIKSATIF MEMAKSA ADA PERBAIKAN
AIR LILIN ADA PERBAIKAN
Wangi , wet look, mengkilap dan cerah. Tekstur kompak, mudah manipulasi. Tersedia
dalam kuning seri BLUE ROSE , orange, .
Kemasan: botol 100 ml.
GLASIR DEFRIZZER
Ideal untuk semua jenis rambut, terutama untuk perjanjian tersebut; mengurangi keriting
dan membantu idratarli. Efek diperkuat berkat sifat luar biasa dari Hyaluronic asam
cationizzato (Hyaloveil ®-P) yang terkandung dalam formula , bahwa tindakan kapiler
rusak kutikula terlindung dari sinar matahari langsung dan agen atmosfer.
Kemasan: botol 250 ml.

• FIKSATIF FORCE 1
PENYEMIRAN THERMO-spray menyinari termoprotettivo
Kelembaban ini juga ideal untuk piring dan pengering rambut. Berkat sifat gizi
mengembalikan keseimbangan alami sehingga sangat halus dan lembut untuk menyentuh
rambut Anda. Molekul khusus yang menulis , dengan tinggi refraksi cahaya, memberikan
efek menerangi luar biasa untuk seluruh gaya rambut. Juga sangat baik dengan pelat dan
phon , melindungi rambut dari panas tindakan membuat lembut dan efektif pengobatan.
pengepakan: flacon 150 ml.
PADAT kristal-cahaya efek
Oleh mencerahkan. Film membentuk tindakan pada frame dan regenerasi pada tips untuk
cahaya cermin.
Rambut sempurna dan kelembutan halus.
Kemasan: botol 100 ml.

• FIKSATIF ANGKATAN 2
Menyelaraskan energi fiksatif MOUSSE
Volumizing busa untuk memberikan volume tubuh dan elastisitas rambut.
Kemasan: botol 300 ml dari.

• FIKSATIF ANGKATAN 3
KRIM GLAZE-halus ikal
Anti-dampness-defrizzer. Ideal untuk menyoroti rambut halus dan keriting. Memberikan
definisi , kekuatan dan elastisitas rambut ikal sementara tetap mereka lembut.
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Menyediakan perlindungan termal pada rambut dengan menggunakan pengering rambut
dan piring.
Kemasan: botol 250 ml.
PEMODELAN PASTA BURAM
Kuat fiksatif tindakan. Membentuk rambut Anda memberikan bentuk yang diinginkan dan
gaya untuk tekstur alami dan kontrol yang maksimum. Keren gaya rambut. Aksi
kelembaban.
Kemasan: botol 100 ml.

• FIKSATIF 4 ANGKATAN
KEKUATAN-membentuk MOUSSE forte
Stilizzante-foam Styler fiksatif tindakan memutuskan.
Kemasan: botol 300 ml dari.
ECO perbaikan-eco-Hairspray ekstra kuat
Tidak ada gas Hairspray fiksatif tindakan memutuskan. Anti kelembaban. Lama
berlangsung lipatan dan mengesankan volume dan bersinar. Hasil sangat tinggi. Tidak
berati rambut dan dapat dihapus dengan beberapa sapuan kuas. Tidak menghasilkan efek
pengelupasan (bubuk).
paket: dari 350 ml botol.
MEMPERBAIKI semprot-kuat memperbaiki pernis
Tinggi segel , fiksatif untuk efek yang terstruktur dan produktif. Great bersinar ke rambut.
Adalah rambut yang tahan lama dan fleksibel film. Tidak menghasilkan efek pengelupasan
(bubuk). Cepat pengeringan. Menghapus dengan beberapa stroke sikat. Anda dapat
model rambut Anda bahkan setelah telah disemprot. Anti kelembaban.
Kemasan: 500 ml botol dari.
AQUA lilin-FIX fiksatif waterproof
Air berbasis lilin untuk polishing styling rambut dan , tindakan ekstra kuat dan ditentukan.
Tampilan sempurna yang ekstra berkilau. Aksi kelembaban.
Kemasan: botol 100 ml.
EKSTRA kuat GEL beton elastis efek
Dibuat untuk menetapkan dan membentuk tegas gaya rambut. Kuat seal dengan ekstrim
kewajaran. Daun tidak ada residu non-berminyak dan mudah dengan beberapa sapuan
kuas.
Kemasan: tersedia dalam tabung 250 ml dan 500 ml jar.
GEL lilin-fleksibel kontrol
Fleksibel kontrol-ekstra kuat. Menggabungkan kontrol dan dukungan dari gel untuk
fleksibilitas dan kecemerlangan lilin. Formula profesional.
Kemasan: tersedia dalam tabung 250 ml dan 500 ml jar.
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