
 

  
Gel dan finish rambut - SENSUS

TAB > U GAYA

 bbazar@globelife.com

 +39 0331 1706328

TAB > U GAYA

Edelweiss ekstrak dan ekstrak kakao menstimulasi produksi endorfin kebahagiaan
molekul minyak bunga matahari memiliki antioksidan dan emolien pelembab daya
• SMOOTHING STYLING
Berkat lipolico kakao yang berharga dan minyak bunga matahari ekstrak adalah kristal
bermain antioksidan penting dan pelembab.
15 dalam 1 semprot 150 ml-no gas LISS
Semprot Anti keriting smoothing Thermo-progresif tindakan. Ideal untuk tegar rambut
keriting dan tegar menghilangkan keriting dan membuat rambut halus dan lembut ' dengan
efek progresif dari waktu ke waktu. Teknologi panas-diaktifkan khusus memfasilitasi
penggunaan sikat dan hair dryer membuat waktu pengeringan dan penghalusan.
Sorotan-50 ml
Tersedia dalam jenis:
UMUR PRO: untuk rambut semua jenis memberikan silkiness dan bersinar.
TANPA stres: untuk rambut yang berkat tindakan prinsip aktif memberikan tubuh dan
bersinar.
PRO warna: untuk rambut berwarna ' mengandung tabir surya dan antioksidan.
Melindungi dan memperpanjang kehidupan warna.
SUTRA halus cairan-200 ml
Ideal untuk menghaluskan cairan terlihat halus. Memfasilitasi sikat menyikat '
menstabilkan dan meluas hasil dari waktu ke waktu sekaligus melindungi rambut dari
panas dan kelembaban.
• STYLING KERITING
Krim dan gel diperkaya dengan ekstrak fungsional Edelweiss 'kakao dan bunga matahari
minyak diadakan pelembab antioksidan dan emolien' ' memerangi radikal bebas.
SEMPURNA CURL cairan-200 ml
Mengatur krim ideal untuk mendefinisikan tampilan berombak atau keriting ' memainkan
pelembab intens pengendalian keriting.
MIMPI basah GEL-200 ml
Pembangun gel buffing. Mendefinisikan secara alami dan memberikan rambut basah
terlihat cerah dan tahan lama, memberikan tubuh dan volume. Mengandung alkohol tidak.
CURL MOUSSE 300 ml tendangan
Curling mousse. Dona dukungan memihak volume dan definisi ikal alami. Melindungi
terhadap kelembaban dan meluas kehidupan styling.
• GAYA EKLEKTIK TAMPILAN
AKAR VOLUME semprot-no gas 150 ml
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volumizing semprot akar
Memberikan dukungan dan volume rambut tambahan ' tubuh, meninggalkan tidak ada
residu atau membebani itu. Sangat cocok untuk rambut halus dan tanpa nada.
MENINGKATKAN VOLUME MOUSSE-300 ml
Mousse kuat. Kecemerlangan memberikan tubuh dan diselenggarakan perusahaan untuk
rambut lembut dan penuh tubuh. Cocok untuk semua jenis pengeringan.
BERHENTI panas semprot-200 ml
Pelindung semprot khusus untuk panas styling dengan piring atau keriting penjepit.
Hindari dehidrasi berlebihan.
MAGIC pompa bubuk-2 ' 5 gr
Volumising bubuk dan anyaman. Ideal untuk memberikan volume dan tubuh.
• MEMPERBAIKI &AMP; MOD
MATTE pasta-75 ml
Tersedia dalam jenis:
MATT cahaya memegang PASTE ' santai kontur: bentuk gaya buram tampilan akhir '
fleksibel dan mampu dibentuk kembali.
-Fixed: pasta MATT tekstur media TABU sangat ideal untuk melihat akhir dengan efek
destructured dan matte selesai.
DINAMIS DISTRUCTION: MATT kuat memegang PASTE ideal untuk melihat ekstrim dan
mendekonstruksi dengan definisi tinggi dan efek jangka panjang.
LUHUR struktur MATT CLAY-75 ml
Model clay untuk membangun dan menentukan styling ekstra Matt buas dan kontemporer
melihat.
BENANG elastis pasta-75 ml
Pulp. Ideal untuk melihat fleksibel adalah terstruktur dengan baik dan rimodellabili.
MEMORI BRILL karet-75 ml
Gaya fleksibel karet yang lembut dan gerakan dimanipulasi ' dona didefinisikan dengan
efek glossy.
TAMBAHAN MEMEGANG GEL 150 ml-EXPLOSION
Gel kuat fleksibel dan berserat. Memberikan segel yang kuat dan tahan lama dan ekstrem
bersinar. Ideal untuk memotong pendek mematung dan tidak terstruktur. Mengandung
alkohol tidak.
• GAYA SELESAI
PENYEMIRAN SLINKY semprot-200 ml
Bersinar semprot. Memberikan selesai brilian tanpa membebani rambut dengan antistatic
efek.
ECHO kekuatan semprot-300 ml
Memperbaiki gas yang tidak Hairspray kuat dan tahan lama. Mendukung dan
mendefinisikan gaya tanpa meninggalkan residu.
HARD kunci semprot-500 ml
Kuat menahan Hairspray. Mengamankan dan kontrol dengan satin dan definitif gaya
rambut dibuat.
• MENJUAL KELUAR
VOLUME kering SAMPO-200 ml
KERING SAMPO kering untuk semua jenis rambut. Rempah-rempah sampai rambut Anda
dalam sekejap ' lembut menyerap lemak dan menambah volume meninggalkan rambut
lembut dan bersih tanpa air.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 2 / 2

http://www.tcpdf.org

