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MOVE ME: FIX STIJL

MOVE ME
is het revolutionaire systeem afwerking lijn Coiffeur. De formules van de producten van de
lijn zet ME werken samen met de creativiteit van professionals voor ooit meer efficiënte en
stijlvolle look. Coiffeur systeem biedt dat de hulpprogramma's voor kappers volledig uiten
hun creativiteit.

14 KOOLZUURHOUDENDE FIX
sterke-hold Hairspray vochtwerende
Sterk houden Hairspray 'hoge' fixeerspray voor gestructureerde effecten en volumineuze.
Geweldige glans aan je haar. Is de haren van een duurzame en flexibele film ' produceert
geen effect schilferen (poeder). Snel drogend ' u verwijderen met een penseelstreek.
verpakking: flacon van 500 ml.

15 TOON OMHOOG
ecologische Hairspray sterke vocht-
Geen gas Hairspray kleefpoeders actie besloten. Langdurige, plooi en indrukwekkende
'-vochtigheid volume en glans. Hoge opbrengst. Produceert geen effect schilferen
(poeder). UV-filter bevat.
pakket: 350 ml fles.

16 GEK VORM
vormgeving mousse-sterke-vocht-bewijs
Styling schuim ' vormgeven kleefpoeders actie besloten.
verpakking: fles 300 ml.

34 H2O VASTSTELLING WAX
kleefpoeders crème vocht bestendig-extra sterke-
Waterbasis wax gegoten lang haar styling en polijsten zorgt voor ' zichtbaar aangesloten.
Onberispelijk uiterlijk extra glanzend.
verpakking: 100 ml pot.

MAT 36 VORMGEVEN POMMADE
modellering van plakken mat-forte-vocht bewijs
Mat kleefpoeders acteren sterk deeg. Het model van je haar waardoor het de vorm en de
stijl die u voor een natuurlijke textuur en een maximale controle wilt. Coole kapsels.
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verpakking: 100 ml pot.

37 LIJM GEL
Lijm gel-extra extra sterk-vocht bewijs
Ultra sterke kleefpoeders gel-acteren lijm revolutionaire ' iperforte en gestructureerde kijk
jonge en intense: ideaal voor maxi. Onberispelijke stijl urenlang.
verpakking: tube van 100 ml.

38 LICHTE GEL
natte look gel-licht-vochtigheid
Modellen het kapsel door het verlaten van een aangenaam langdurige natte effect zonder
drogen. Niet vet.
verpakking: 250 ml tube.

39 GROOVY GEL EXTRA STRONG
extra sterke gel-vocht schild
Gemaakt om te definiëren en vorm resoluut het kapsel. Sterk houden met extreme gemak.
verpakking: 250 ml tube.

40 SPINNEN LIJNEN
strakke styling plakken-forte-vocht bewijs
Stringy pulp van romige textuur van de Amazing Spider's model uw haar met een sterke
en langdurige werking. Niet-kleverige ' definieert elastische blik. Kunnen worden reshaped
vocht actie.
verpakking: 100 ml pot.
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