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BY THE LOOK - DEFINISI GAYA
HAIR & BODY SPORT
Ini membersihkan tubuh dan rambut tetap menghormati fisiologi kulit dan rambut. Rasa
segar seketika menyebar ke seluruh tubuh, yang mengurangi ketegangan. Meninggalkan
kulit lembut dan kencang dan rambut mengkilap dan halus.
Revitalising Hair PACK
Masker setelah shampoo, terbuat dari multivitamin kompleks pabrik, memberikan
kelembutan dan bersinar pada rambut. Ekstrak Peppermint, Eucalyptus dan Horse
Chestnut, mendukung tonik dan stimulan untuk rambut dan menyegarkan untuk kulit.
Sensasi dingin langsung.
PLATINUM SHAMPOO
PLATINUM SHAMPOO tindakan pengkondisian krim untuk memberikan bersinar untuk
abu-abu rambut, putih atau pirang. Menghilangkan noda tak sedap dipandang kuning dan
mengembalikan warna hidup dari baja dan platinum. Tindakan Wheat Protein dan
Limnanthes Alba membantu untuk memperbaiki dan melindungi serat rambut,
meninggalkan rambut penuh tubuh, elastis dan mengkilap.
MATT WAX
Wax kasih sayang untuk Matt untuk menciptakan tampilan, ditentukan atau acak-acakan.
Berkat Shea Butter, Jojoba Oil dan Alpukat melembabkan, melindungi, memberi nutrisi
dan kondisi. Ideal untuk memberikan kontrol rambut Anda, konsistensi dan terus elastis.
PEMODELAN WAX HAIR
Ideal untuk membentuk, polishing, menghaluskan dan mendefinisikan gaya paling trendi.
Periksa rambut keriting atau terlalu besar. Dilengkapi off dengan sampo.
CONDITIONING CREAM LOOK WET
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Conditioning cream untuk membasahi kemilau yang tahan lama. Ini berisi lanolin yang
melindungi, memberikan elastisitas dan kelembutan pada rambut. Ideal untuk
menciptakan penampilan diproses.
Sculpt HAIR GEL
Superbrillante untuk ekstra kuat terus gel, untuk model dan untuk mengamankan jangka
panjang, bahkan tampak paling kreatif. Tidak mengandung alkohol, tidak gemuk.
Mempertahankan tingkat yang tepat dari hidrasi. Dengan tabir surya.
MINYAK NON MINYAK FLUIDA HAIR
Polishing cairan dan efek melembutkan basah. Besar untuk rambut kering. Hal ini tidak
berminyak dan melindungi terhadap dehidrasi yang disebabkan oleh sinar matahari.
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