
 

  
Gel dan finish rambut - OROTHERAPY

STYLING & FINISHING ORO PURO
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 +39 0331 1706328

STYLING & FINISHING ORO PURO

Baru baris STYLING & FINISHING OROTHERAPY diperkaya dengan minyak Argan,
keratin dan emas
• Altovalore ditambahkan;
• Dengan kinerja tinggi dan formulasi inovatif;
• Memenuhi kebutuhan keanggunan dan kepraktisan penata rambut dan ulasan.

GEL EMAS MURNI
ekstra kuat gel dengan keratin dan minyak Argan
Didukung oleh Microattivo emas, menciptakan, mendefinisikan dan bentuk dan gaya
rambut tren. Memungkinkan pegangan yang kuat dan tinggi sesak.
penggunaan: berlaku pada rambut basah atau kering, mendefinisikan pergerakan rambut
dengan jari-jari Anda.
Kemasan: 250 ml tabung.

LACQUER EMAS MURNI
ekstra kuat tahan Hairspray dengan keratin, Argan dan tabir surya
Set dan model dengan menciptakan film membentuk efek cahaya dan elastis.
penggunaan: semprot pada rambut kering pada jarak 30 cm.
Kemasan: botol 100 ml.

SMOOTHING CAIRAN EMAS
keratin smoothing cairan & minyak Argan
Didukung oleh Microattivo, emas memudahkan lipatan dan disiplin tegar rambut
membuatnya lembut dan mengkilat, menghilangkan rambut kusut dan melindungi mereka
dari panas dan kelembaban.
penggunaan: rambut dicuci menerapkan sejumlah kecil dari produk sepanjang panjang
dan tips, sisir melalui baik dan melanjutkan ke lipatan.
Kemasan: botol 200 ml.

CURL CAIRAN EMAS
curl mendefinisikan cairan dengan keratin dan minyak Argan
Didukung oleh Microattivo emas, meningkatkan, mendefinisikan dan mengembalikan
kelenturan untuk bentuk alami gulir. Memberikan bersinar dan melakukan tindakan
antistatic efektif.
penggunaan: berlaku untuk rambut lembab sebelum pengeringan.
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Kemasan: botol 200 ml.

MATT PASTA EMAS MURNI
pemodelan pasta buram keratin dengan minyak Argan
Pasta lembut yang diperkaya dengan emas Microattivo dalam memutuskan efek buram,
untuk melihat alami durasi panjang. Memberikan definisi, tekstur dan volume.
penggunaan: panas sejumlah kecil dari produk di tangan Anda dan berlaku untuk rambut
kering atau basah, membentuk seperti yang diinginkan.
Kemasan: botol 100 ml.

EMAS MURNI AIR LILIN
air pemodelan lilin dengan keratin dan minyak Argan
Lilin dirancang diperkaya dengan Microattivo emas, efek cahaya dan alam memegang
untuk menetapkan dan membentuk tanpa mempertimbangkan itu turun. Mempertahankan
gaya rambut panjang.
penggunaan: berlaku untuk rambut basah atau kering dan bentuk yang diinginkan,
mendefinisikan pergerakan rambut dengan jari-jari Anda.
Kemasan: botol 100 ml.
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