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Edelweiss ekstraktas ir kakavos ekstraktas skatina gaminti endorfin? laim?s
molekuli? saul?gr?ž? aliejus turi antioksidant? ir minkštinamasis dr?kinamasis galia
• ŠVELNINAMASIS STILIUS
D?l tauri?j? kakavos lipolico ir saul?gr?ž? aliejaus ekstraktas yra kristalai žaisti yra svarbus
antioksidantas ir dr?kintuvai.
15 IN 1 purškimo 150 ml-Nr duj? LISS
Purškimo anti-kepti švelninamasis Thermo-progressive veiksm?. Idealus nepaklusn?s
plaukai yra garbanotas ir nepaklusn?s pašalina garbanos ir leidžia sklandžiai ir šilkiniai
plaukai "laipsnišk? poveik? laikui b?gant. Specialios šiluma suaktyvinami technologijos
palengvina teptuku ir džiovintuvas pri?mimo džiovinimo metu ir Išlyginimas.
D?mesio-50 ml
Laisvas tip?:
PRO amži?: vis? plauk? tip? suteikia silkiness ir blizges?.
BE streso: plaukams, kad yra d?ka veiksm? veikli?j? suteikia k?no ir blizges?.
PRO spalva: už dažytiems plaukams "yra apsaugos nuo saul?s ir antioksidant?. Apsaugo
ir gyvenimo spalvos.
ŠILKINIAI sklandžiai skys?i?-200 ml
Idealiai tinka Išlyginimas sklandžiai skys?i? išvaizd?. Palengvina šepetys valyti
"stabilizuojasi ir t?siasi rezultatas per laik? tuo pa?iu apsaugoti plaukus nuo karš?io ir
dr?gm?s.
• GARBANOTAS STILIUS
Kremas ir gelis praturtintas funkcin?s ekstraktai Edelweiss "kakavos ir saul?gr?ž? aliejus
laikomas dr?kinamasis antioksidant? ir minkštinamasis" "kovoti su laisv?j? radikal?.
PUIKUS CURL skystis 200 ml
Kremas reglamentuojan?ios idealiai tinka apibr?žti išvaizd? banguotas arba garbanotas '
vaidina, intensyvus dr?kinamasis kontroliuoti garbanos.
SVAJON? šlapias gelis 200 ml
Builder gel poliravimo. Apibr?žia nat?raliai ir suteikia plaukams šlapi? išvaizd? šviesus ir
tvirtas, kurioje k?nas ir apimtis. Yra be alkoholio.
CURL PUT?SIAI 300 ml-LCD
Akmenslydis put?siai. Dona paramos draugijos apimtis ir apibr?žimas gamtos garbanos.
Apsaugo nuo dr?gm?s ir išple?ia gyvenimo stilius.
• EKLEKTIŠKAS STILIUS ATRODO
ŠAKN? kiekis purškimo-no dujos 150 ml
sud?tini? purškimo šaknys
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Suteikia param? ir papildom? plauk? apimtis "k?no, paliekant joki? liku?i? arba sveria
žemyn. Ypa? tinka švelniavilni? gyv?n? plauk? ir be tonas.
APIMTIS padidinti PUT?SIAI-300 ml
Stiprus put?siai. Suteikia k?no blizges? ir vyks ?mon? purus plaukai ir viso k?no. Tinka vis?
tip? džiovinimo.
KARŠTO sustabdyti SPRAY-200 ml
Apsaugos spray yra susijusios su šilumos stiliaus su plokštel?s ar garbanoti žnypl?s.
Išvengti pernelyg dideliam dehidracij?.
MAGIC siurblys milteliai-2 "5 gr
Volumising milteliai ir dembliai. Puikiai tinka suteikia apimties ir k?no.
• NUSTATYTI &AMP; MOD
MATINIS pasta-75 ml
Laisvas tip?:
MATINIS šviesos ?kyje pasta "ATSITIKTINIS kont?ras: formuoja galutinis atrodo matinis
stiliaus" universalus ir gali b?ti pertvarkytas.
-Fixed: pasta MATT tekst?ros žiniasklaidos tabu yra ideali galutin? išvaizd? su
destructured ir matiniu.
Dinaminis DISTRUCTION: MATT stiprus ?kio pasta yra ideali vieta ekstremali? išvaizd? ir
dekonstruota su didel?s raiškos ir ilgam.
DIDINGAS strukt?ra MATT MOLIO-75 ml
Modeliavimo Molis sukurti ir apibr?žti stiliaus ypatumai Matt Savage ir šiuolaikin?s
išvaizda.
Elastiniai STRINGY pasta-75 ml
Celiulioz?s. Idealiai tinka lankstus atrodo gerai strukt?rizuotos ir rimodellabili.
ATMINTIES ROMBAS GUMA-75 ml
Minkštos gumos lankstus stili? ir jud?jimo manipuliuoti "dona apibr?žtos blizgus efektas.
Ekstra laikykite gelis 150 ml-sprogimo
Gelis labai lankstus ir pluoštini?. Suteikia tvirta ir ilgalaik? plomba ir ekstremali? blizges?.
Idealiai tinka skulpt?r? ir nestrukt?ruot? trumpas gabalams. Yra be alkoholio.
• STILIAUS APDAILA
SUBTILI SHINE SPRAY-200 ml
Shine spray. Suteikia puikus apdaila be sveria plaukus antistatinio poveikio.
ECHO j?ga SPRAY-300 ml
Nustatantis be duj? stiprus ir ilgalaikis plauk? lakas. Palaiko ir apibr?žia stilius neišeidami
iš liku?i?.
SUNKU LOCK SPRAY-500 ml
Strong hold plauk? lakas. Užtikrina ir kontroliuoja su satino ir galutinai stiliaus šukuosena
sukurta.
• IŠPARDUOTI
SAUSAS apimties ŠAMP?NAS-200 ml
SAUSAS sausas ŠAMP?NAS vis? tip? plaukams. Prieskoni? iki j?s? plaukai akimirksniu
"švelniai sugeria riebalus ir priduria, apimtis palieka plauk? minkštas ir švarus be vandens.
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