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JOC CARE LINE STYLING
LINEA STYLING JOC CARE

 Complete lijn van styling en afwerking van haar zorg dat het vermogen om te definiëren,
vorm, beeldhouwen en aanpassen van elk type kapsel combineert. De lijn bestaat uit
uiterst veelzijdige producten verrijkt met actieve ingrediënten die bescherming, volume
geven en vast te houden. 

  fixeerspray Sterk 
Haarlak voor professioneel gebruik vaste styling zorgen voor het volume en de gewenste
dichtheid. Het geeft steun aan de natuurlijke plooi elimineren van haar kroezen
veroorzaakt door vocht. Belangrijkste actieve ingrediënten : Panthenol : houdt vocht
voorkomt uitdroging en broosheid van het haar. Filter UV :. Beschermende werking
verpakking : fles 500 ml 

  styling mousse - natuurlijke hold en volume - volume en sterke fixatie 
Vast en geeft volume aan het kapsel te geven uitzonderlijke elastische fixatie en het
elimineren van statische elektriciteit. Doneren en ondersteunen het lichaam aan het haar
zonder het te verzwaren, waardoor ze licht en ze te bedekken met een beschermende
folie. Niet kleverig en laat geen residu achter.
De natuurlijke hold en het volume is ideaal voor het drogen gratis. De sterke fixatie en
volume is ideaal voor de meest creatieve en uitgebreide kapsels. Belangrijkste actieve
ingrediënten : conditionering polymeren :. Geven stof, body en volume aan het haar
zonder het te verzwaren
verpakkingen : flesjes van 350 ml 

  spiegel schijnen direct spuiten 
Polijsten spuiten behandeling actie, om haar en heldere zijde te krijgen om aan te raken.
Het verhoogt de reflectie van het haar en versterkt de schittering van
bevestigingsmiddelen. Ideaal voor dof en futloos haar. Geen overhead. Belangrijkste
actieve ingrediënten : plantaardige complex (sandelhout, Philodendron, gerst) :.
Hydraterende, verhelderende en herstellende
verpakking : fles 300 ml 
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