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ERVARING PLAYCOOL
PLAYCOOL voor de haarstijl in Hairspray en Mousse gels

Jeugd Dynamics, , professionele, PLAYCOOL lijn voor de lak kapsel , Mousse, Gel ,
Wassen met variatie van zachte effect , sterke, glans, nat en krullen die de creativiteit van
stylisten verheffen.
MOUSSE
PlayCool mousse is perfect om te geven aan een kapsel dat van zachte , natte, effect en
sterk variëren kan. Geeft haar een perfecte definitie , een uitstekende zegel, glans en
bescherming.
• SOFT mousse en volumizing effect.
• Natte & CURL MOUSSE mousse NAT effect.
• Sterke MOUSSE sterke mousse.
pakket: van 300 ml blikjes.
LAK
Professionele formule PLAYCOOL lijn staat garant voor hoge opbrengst voor alle werk en
drogen technieken , modellen, vaste zonder weging van het haar en zonder product
residuen.
PLAYCOOL biedt een zachte of sterk afhankelijk van de keuze , verbetering van de
creativiteit van stylisten.
• SOFT volumizing effect lak.
verpakking: 350 ml van spuittoestel.
• Sterke directionele effect lak.
verpakking: 100, van 350 blikjes en 500 ml.
RUIMTE GLOSS-Lube
Geeft een glans effect aan uw haar voor een briljante resultaat en geurig. Product dat is
ontworpen voor een uiteindelijke effect van Ultra Gloss kapsel. Verbetert de creativiteit van
stylisten kleur reflecties te maken.
verpakking: spray fles geen gas van 150 ml.
CURL explosie-styling crème
Creëert en perfecte krullen doneren elasticiteit definieert , flexibiliteit en glans aan krullend
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haar met een antikroes effect.
verpakking: 100 ml fles.
FUSION-GEL sterke vaststelling
Gel sterke vaststelling met natte kijken ingang , maakt het mogelijk op te stellen van het
haar met ultra kleefpoeders ingang. Discipline je haar in de gewenste richting. Zeer
creatieve en professionele product.
verpakking: 100 ml fles.
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