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PELATIHAN TESTE STUDIO & KOMPETISI
Studio kepala untuk penata rambut

KALCAGNI DIFUSI
Aktif dalam bisnis kosmetik sejak 1972, Calcagni difusi adalah perusahaan saat ini
diproyeksikan terhadap penelitian di sektor ini. Puncak dari pengalaman ini adalah kepala
studio: melalui penelitian dan pengalaman yang diberikan oleh kolaborasi dengan
desainer terbaik, Calcagni Srl telah belajar
bermacam-macam poupettes untuk pemotongan, warna dan latihan lipat yang
didedikasikan untuk mengajar untuk sekolah Hairdressing dan kompetisi kepala untuk
kompetisi.
Kualitas bahan, desain khusus dan tingkat tinggi teknologi produk ini telah memungkinkan
untuk mencapai standar untuk persetujuan untuk berpartisipasi dalam kejuaraan dunia

DE-MOON
Kepala perempuan untuk memotong, mewarnai dan melipat dengan 100% rambut
manusia.
Kaukasia fitur.
Panjang rambut: 40 cm.
DE-GIULIETTA
Kepala perempuan dalam 100% rambut putih kambing.
Kaukasia fitur.
Panjang rambut: 30 cm.
DE-ROSY, NEW YORK
Kepala perempuan dengan 100% rambut alami. Berbagai ukuran rambut yang tersedia.
Kaukasia fitur.
Panjang rambut: 40 cm.
DE-STAR
Kepala perempuan dengan rambut manusia coklat. Untuk fashion up rambut dan gaya
Pengantin.
Panjang rambut: 60 cm.
DE-SHEEZA, NEW
Kepala perempuan dengan rambut pirang manusia muda. Untuk fashion up rambut dan
gaya Pengantin.
Kaukasia fitur.
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Panjang rambut: 45 cm.
DE-ILARIA
Kepala perempuan untuk kompetisi dengan rambut dalam rambut kambing putih. Ideal
untuk rambut fashion up dan gaya Pengantin.
Kaukasia fitur.
Panjang rambut: 40 cm.
DE-GENNY, NEW YORK
Kepala perempuan untuk kompetisi dengan rambut dalam rambut kambing putih. Ideal
untuk gaya rambut malam.
Kaukasia fitur.
Panjang rambut: 20/25 cm.
DE-DANIELA, BARU
Kepala perempuan untuk kompetisi dengan rambut dalam rambut kambing putih. Ideal
untuk gaya busana & progresif.
Kaukasia fitur.
Panjang rambut: 30 cm.
DE-PETER
Kepala pria dengan rambut kambing putih, dengan jenggot dan kumis. Ideal untuk fashion.
Rambut hitam di dasar (2,5 cm) yang semakin berubah putih.
Panjang 15/18 cm.
DE-ANGELO 01
Kepala pria dengan rambut kambing dan jenggot dan kumis. Ideal untuk teknik kreatif.
Warna rambut: 0,5 cm perbatasan. putih, dengan dasar hitam 1 cm tebal dengan
pemutihan progresif.
Panjang rambut: 16/18 cm.
DE-ARNALDO
Kepala pria dengan rambut putih di rambut kambing, dengan jenggot dan kumis. Ideal
untuk teknik kreatif.
Panjang rambut: 16/18 cm.
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