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  FIX - ME KERAS - lacquer kuat eco 
Ekstrim terus untuk memperbaiki dan memutuskan untuk membuat jenis gaya rambut
tanpa meninggalkan residu apapun. Tidak mempengaruhi warna kosmetik. Rumus
pelindung dan kelembaban-bukti. Botol 350 ml  . 

  FIX - ME - lacquer eco media 
Memperbaiki tipe modular media, untuk memastikan kepatuhan maksimum struktur,
bahkan rambut terbaik, memperpanjang dell'acconciaturae estate. Tidak mempengaruhi
warna kosmetik. Rumus pelindung dan kelembaban-bukti. Botol 350 ml. 

  MINI - FIX KERAS - lacquer kuat eco 
Ekstrim terus untuk memperbaiki dan memutuskan untuk membuat jenis gaya rambut
tanpa meninggalkan residu apapun. Tidak mempengaruhi warna kosmetik dengan
meningkatkan kecerahan. Rumus pelindung dan kelembaban-bukti.
100 ml vial.   

  ELEVATOR - flash & kembali 
Inovatif menggunakan resin alami dan thermo aktif untuk menciptakan semua jenis gaya
rambut. Menguap dan mengering seketika. Model dan menciptakan efek ekstrim dan
elastis dan dengan beberapa kuas stroke remodels dan menciptakan tampilan lain. Botol
200 ml. 

  WHAT 'S UP - hairspray kuat 
Dipoles dan tetap dalam benar-benar ditentukan tanpa berat dan tidak berminyak. Ideal
untuk menciptakan volume dan memperbaiki gaya rambut tahan lama.
Botol 400 ml. 

  KITA BISA BERUBAH.. 
 - SHAKE ME KERAS - mousse ekstra kuat  Mousse kinerja ultra high di dalam palka
ekstrim dari generasi baru. Resin Moisture Formula dengan efek cahaya. Botol 300 ml.
 - SHAKE ME - khusus mousse keriting menengah  Formulasi baru memberikan
elastisitas lebih besar dalam serat rambut untuk mendefinisikan dan memahat rambut
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Anda secara alami permanentato keriting. Botol 300 ml.
  RAPID CURL - efek cairan landak   Menekankan gerakan rambut keriting, memberikan
elastisitas dan kekencangan. Cairan ini sangat kaya akan zat alami dan pelembab yang
berharga. Botol ml 200.
   STAND -UP - anti - keriting semprot volumizing   
Semprot formulasi micromolecular tanpa pembilasan untuk membuat tubuh dan volume
pada rambut bahkan lebih tipis. Botol 200 ml. 
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