
 

  
Gel en afwerking haren - BIACRE

TECNOFORM HOOFD MANIER
voor een jeugdige en dynamische

 bbazar@globelife.com

 +39 0331 1706328

TECNOFORM HOOFD MANIER
voor een jeugdige en dynamische

VEZEL pasta's-vezelig modellering plakken
Getextureerde effect, estate, volume voor de meest bizarre stijlen. Extra sterk maar
flexibel te houden.
Pot van 150 ml.

GLANS helder WAX-wax
Spiegeleffect voor de droge en gesensibiliseerde haar korte/middellange, geschikt voor
het modelleren.
Potje van 100 ml.

Light water oplosbare WAX-modeling wax
Natuurlijke definitie maken, define, Pools natuurlijk alle haartypes.
Pot voor 125 ml.

HARDE WAX-oplosbare modellen wax
High definition plastic en flexibele kijken. Vaststelling wordt gemaakt en poetsmiddelen,
voor alle haartypes.
Pot voor 125 ml.

Effect matte voor MATT plakken plakken
Extreme blik, natuurlijke texturen, getextureerde effecten of onverzorgde.
Advocatenkantoor nog flexibel.
Pot voor 125 ml.

COMPACT compact WAX-modeling wax
Voor een heldere en stralende, vorm, discipline en controle onhandelbaar haar, zelfs
emmers, grote en ruw.
Pot voor 125 ml.

HAAR POMMADE oplosbare zalf middellange greep
Romige zalf, wateroplosbare kammen van haar haren met gemak. Geeft flexibiliteit en
glans styling gewenste. Het landgoed is gemiddeld en kan eenvoudig worden verwijderd
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door het wassen.
Pot voor 125 ml.

EXTRA STERKE GEL
extreme afdichting en lange levensduur
Extra sterke gel extreme grip, ideaal voor een straight en voor het maken van bepaalde
bewegingen of kortere definiëren snijdt. Bevat een UV Sun-filter.
200 ml-buis.

PLONS WAX-wax spray
Contrast effect, definitie, schijnen, iedereen te definiëren en de strengen scheiden met
lumineuze ingang en gestructureerd.
200 ml fles met dispenser.

ENERGIE MOUSSE-nat kijken gel mousse
Het vormgeven van schuim met een hoog vermogen conditioner. Geeft glans en
zachtheid.
300 ml fles met dispenser.

LISS MOUSSE-extra liss borstelen
Glad effect voor fijn haar, kroeshaar, zonder weging is. Ontstaat een natuurlijke greep
helder, detangles en polijst.
200 ml fles met dispenser.

KRULLEN MOUSSE-extra curl curl effect
Schuim onontbeerlijk is voor de activering van de krullen zowel natuurlijke als permanente.
Bepaalt en definieert het krullen door natuurlijke bewegingen te maken.
200 ml fles met dispenser.
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