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SEA SPRAY VOLUME TEXTUUR SCHUIM &AMP; CHIC
Spay texturing dat aanbiedingen schuim volume om losse haren, waardoor ze chis en
casual.
gebruiksaanwijzing: schok goed v3o3or gebruik. Spray op vochtig haar van wortel tot
punt. Droog met je handen en met de spreker ter verbetering van het volume en de
opbrengst.
verpakking: fles.

GOLVEN TEXTUREN ZEE ZOUT SPRAY
Perfect verzorgd door de experts van globale huis van Alterna en geformuleerd met een
melange van complexe Flex-kracht en met dode zeezout, biedt deze mineraalrijke zee
zout spray voor texturing strand golven tijdens het hele jaar.
gebruiksaanwijzing: spray op droog of vochtig haar van de wortels aan uiteinden. Laat
aan de lucht of droog met een diffuser.
verpakking: fles.

LUXE VORM
Een crème gel die vormen het haar zonder inspanning, behoud van de gewenste vorm.
gebruiksaanwijzing: toepassen op nat of droog haar en stijl naar wens.
verpakking: buis.

ONZICHTBARE ROLLER
Ervaar het volume en de vouw van rollen zonder krulspelden. De spray onzichtbare
ROLLER heeft een lichte textuur die liften van het haar van wortel tot uiteinde en model,
terwijl het verstrekken van bescherming tegen hitte.
gebruiksaanwijzing: spray op natte haren vóór het drogen. Opwarmen van je haar met
een ronde borstel om een nette vouw.
verpakking: roller.

GRIT
Gemiddelde styling plakken is een zegel dat wordt gemaakt van HD-silhouet, het haar af
te scheiden en tot vaststelling van hen in de gewenste vorm.
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gebruiksaanwijzing: Breng een kleine hoeveelheid op de handpalmen en werken op
droog haar.
container: jar.

EXTRA HOUDEN HAARSPRAY
Snel drogende spray en ultra droog. Biedt weerstand gedurende de dag, vocht zonder je
haar stijf.
gebruiksaanwijzing: nemen de kan en spuit op je haar, nadat u de gewenste haarstijl.
verpakking: fles 340 gr.
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