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  10 MEDIUM - TAHAN MOUSSE 
mousse
multifungsiMousse penyejuk media ikat, lembut dan kompak untuk ketat elastis dan tahan
lama. Hal ini memungkinkan Anda untuk mencapai hasil yang sangat baik dengan semua
jenis gaya rambut. Ini melindungi struktur rambut dari unsur-unsur. Untuk semua jenis
rambut. Besar parfum pear - melon. Botol 250 ml. 

  12 Dense HAIR GEL 
Gel untuk memberikan semangat dan penyegaran untuk rambut Anda tanpa mengoles.
Ideal untuk rambut tipis dan diobati. Ini berisi elemen kelautan. Jar dari 50 ml. 

  17 NATURAL FORMULIR 
Sebuah dukungan yang sempurna yang melembabkan dan memberikan bersinar ke
rambut keriting dan alami, menghilangkan keriting tanpa berat ke bawah. Ekstrak jeruk
dan protein beras melindungi mereka siang hari. 150 ml tabung. 

 SHINE  TETES 04 
Glossy memberikan fleksibilitas untuk rambut kusam dan dehidrasi, membantu mereka
untuk mendapatkan kembali sehat dan cerah. Tetes silikon yang memperbaiki berakhir
split. Botol kaca 50 ml. 

  03 SHINE BRIGHT SPRAY 
Sinergi yang sempurna dari elemen polishing dilepaskan untuk memberikan rambut
mengkilap tanpa berat ke bawah. Botol kaca 100 ml. 

  05 SHINE BRIGHT PEMODELAN 
Salep membentuk, polishing untuk semua jenis rambut. Mengingat untuk mendefinisikan
styling tanpa berat ke bawah. Ini tidak meninggalkan residu. Jar dari 50 ml. 

  06 PEMODELAN TAHAN 
Modeling cream media yang cocok untuk menyegel semua gaya rambut fashion saat ini.
Donasi dan menopang tubuh pada rambut tanpa berat ke bawah, membuat mereka cerah
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dengan kerudung perlindungan. Ini tidak meninggalkan residu. Jar dari 50 ml. 

  02 SMOOTHING SUSU 
Ini adalah semprotan yang menciptakan denda smoothing dan perlindungan terlihat oleh
rambut keriting menghilangkan. Susu beras berbasis minyak dan bambu melembabkan
rambut memberikan kelembutan dan kecerahan. Botol 125 ml. 

  NO - RINSE CONDITIONER 11 
Pemodelan no- bilas conditioner, membuat rambut lembut, terhidrasi dan membantu
mendukung styling. Turunan dari sutra dan ekstrak poppy merah bermain restrukturisasi.
Delicate aroma apricot. 150 ml tabung. 

  16 volumizing SENTUH 
Volumizing semprot untuk semua jenis rambut, hal ini membantu untuk meningkatkan
tubuh dan struktur rambut. Formula diperkaya protein gandum dan campuran kekuatan
pelembab dan fiksatif. Botol 125 ml. 

  10 EXTRA-HOLD MOUSSE 
Mousse pengkondisian untuk ikat ekstra, lembut dan kompak untuk terus ekstra dan tahan
lama. Hasil yang sangat baik jenis gaya rambut. Panthenol melindungi struktur rambut dari
unsur-unsur. Botol 250 ml. 

  MATT EXTRA 21 
Baru untuk memisahkan dan memahat adonan, yang membantu untuk menciptakan
tampilan yang modern dan ekstra : tekstur, gerakan dan definisi. Jar dari 50 ml. 

  HAIR SPRAY 18 
Rambut semprot yang kuat, alami, hasil tinggi untuk penggunaan sehari-hari. Menguap
seketika, tanpa meninggalkan residu. Cocok untuk semua jenis rambut, dapat dihilangkan
dengan beberapa sapuan kuas. Ini tidak berisi CFC.Bombole 400 ml. 

  18 HAIR SPRAY EXTRA KUAT 
Hair Spray ekstra kuat, alami, hasil tinggi untuk penggunaan sehari-hari. Tanpa
membebani rambut, memastikan segel yang konsisten. Menguap
langsung, tidak meninggalkan residu. Cocok untuk semua jenis rambut, dapat dihilangkan
dengan beberapa sapuan kuas. Tidak mengandung CFC. Botol 400 ml. 

  18 CAIR HAIR SPRAY - EKOLOGI 
Hairspray yang memberikan memperbaiki memutuskan meningkatkan gaya rambut
volume. Ideal untuk menyegel dan memberikan kontrol pada rambut. Ini tidak
meninggalkan residu dan memberikan kecemerlangan yang luar biasa. Berisi tabir surya
UVB. Ekstrak biji bunga matahari melindungi dan perbaikan rambut dari agresi sinar UV
dan memiliki radikal anti bebas. Botol 250 ml. 

  19 KUAT GUM 
Gel terus kuat karet dan kecerahan, mengandung tabir surya. Model dan meningkatkan
volume, memenuhi paling menuntut bentuk yang dibutuhkan dan lebih mulia. Cepat
kering, tidak berminyak dan tidak meninggalkan residu. Produk Unisex. Tabung dari 125
ml. 
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