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KEIRAS AFWERKING

• FIXEERSPRAY DWINGEN GEEN FIX
WATER WAX GEEN FIX
Geurige , natte look, glanzend en helder. Compact, gemakkelijk textuur manipulatie.
Verkrijgbaar in geel serie BLUE ROSE , orange, .
verpakking: 100 ml pot.
GLAZUUR DEFRIZZER
Ideaal voor alle haartypes, met name voor die verdragen; vermindert kroezen en helpt om
idratarli. De effecten worden versterkt dankzij de buitengewone eigenschappen van
Hyaluronic Acid cationizzato (Hyaloveil ®-P) is opgenomen in de formule , dat besluiten op
haarvaten beschadigd nagelriemen is beschermd tegen direct zonlicht en verwering.
verpakking: 250 ml fles.

• KLEEFPOEDERS FORCE 1
THERMO-spray GLANS verlichten termoprotettivo
Vochtigheid is ook ideaal voor platen en haardroger. Dankzij de voedingseigenschappen
herstelt het natuurlijk evenwicht van je haar, waardoor het met name zijdeachtige en zacht
aanvoelt. De speciale moleculen die , met hoge breking van het licht componeren, geven
een ongelooflijke verhelderend effect aan de gehele haarstijl. Ook uitstekend met platen
en phon , haar beschermt tegen thermische actie waardoor de zachte en doeltreffende
behandeling.
verpakking: flacon van 150 ml.
DICHTE CRYSTAL-lichteffect
Door verhelderend. Filmvormende actie op het frame en het herstel op de tips voor een
spiegel licht.
Onberispelijke haar en zijdeachtige zachtheid.
verpakking: flesje van 100 ml.

• KLEEFPOEDERS FORCE 2
ENERGIE-voedende fixeerspray MOUSSE
Volumizing foam te geven het lichaam volume en elasticiteit aan het haar.
verpakking: 300 ml fles uit.

• KLEEFPOEDERS FORCE 3
CRÈME GLAZUUR-smooth krullen
Anti-dampness-defrizzer. Ideaal voor het benadrukken van het haar glad en krullend.
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Definitie biedt , sterkte en elasticiteit te krullen terwijl ze zachtjes vastgesteld. Biedt
thermische bescherming tegen het haar met behulp van een haardroger en platen.
verpakking: 250 ml fles.
MODELLERING PLAKKEN OPAQUE
Sterke kleefpoeders actie. De vormgeving van uw haar geven de gewenste vorm en stijl
voor een natuurlijke textuur en een maximale controle. Cool kapsels. Vocht actie.
verpakking: 100 ml pot.

• FIXEERSPRAY 4 FORCE
MACHT-vormgeving MOUSSE forte
Stilizzante-foam Styler tot kleefpoeders actie besloten.
verpakking: 300 ml fles uit.
ECO FIXES-eco-Hairspray extra sterk
Geen gas Hairspray kleefpoeders actie besloten. Anti-vocht. Lange blijvend de kreuken en
indrukwekkende volume en glans. Zeer hoge opbrengst. Doet niet terneerdrukken aan het
haar en kan worden verwijderd met een paar penseelstreken te wijzigen. Produceert geen
schilferen effect (poeder).
pakket: van 350 ml fles.
FIXING SPRAY-sterke vaststelling lak
Hoog verzegelen , kleefpoeders voor gestructureerde effecten en volumineuze. Geweldige
glans aan haar. Is de haren van een duurzaam en flexibel film. Produceert geen schilferen
effect (poeder). Snel drogend. Verwijderen met sommige penseelstreek. U kunt een model
van uw haar zelfs nadat het is bespoten. Anti-vocht.
verpakking: 500 ml fles uit.
AQUA wax-FIX kleefpoeders waterdicht
Water gebaseerde wax voor haar polijsten styling en , extra sterk actie en bepaald.
Onberispelijke blik extra glanzend. Vocht actie.
verpakking: 100 ml pot.
EXTRA STRONG GEL-beton elastisch effect
Gemaakt om te definiëren en vorm resoluut de haarstijl. Sterke zegel met extreme
natuurlijkheid. Laat geen residu is niet-vette en gemakkelijk met een paar penseelstreken
te wijzigen.
verpakking: beschikbaar in 250 ml buis en 500 ml pot.
GEL WAX-flexibele bediening
Flexibele controle-extra sterke. Combineert de controle en de steun van een gel om de
flexibiliteit en schittering van een wax. Professionele formule.
verpakking: beschikbaar in 250 ml buis en 500 ml pot.
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