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MOVE ME : LUX STIJL VLOT EN STYLE

  LUX STIJL: 27 glans effect 
 spuiten verlichting - licht - Vochtigheid : 
Extreme glans aan het haar. Geeft uitzonderlijke glans aan haar zonder het helemaal naar
beneden.
 doos :  300 ml fles.

 43 DENSE KRISTALLEN
dichte kristallen - lichteffect - Vochtigheid : 
Kristallen dichte verlichten van de actie, actie film vormen op de stam en op de uiteinden
van eerherstel voor een resultaat van helderheid in de spiegel. Haar schoon en zijdezacht
zachtheid.
 doos :  100 ml fles.

  44 waty WAX
wax gepolijst water - geen fix - Vochtigheid : 
Voor gebruik op droog haar : natte, glanzende en glanzend. Textuur compact en makkelijk
te manipuleren.
 doos :  100 ml pot.

  45 BLONDY BANG
romige mousse moisturizer - antigiallo - Vochtigheid : 
Romige mousse aan de gelige tinten van geblondeerd haar, blond, strepen of natuurlijk wit
te verzachten.
 doos :  300 ml fles.

  46 ANTIFRIZZY GLAZE
glazuur thermische beveiliging - antikroes - Vochtigheid : 
Met antifrizzy glazuur, gelei - achtige textuur en een tastbare omsluit de ultra-efficiënte
warmte-isolatie platen en haar met een sterke greep. Haar gehydrateerd en beschermd,
gegoten en vol van licht, vocht -proof actie.
 doos :  250 ml fles.

  SMOOTH STYLE  

  32 SMOOTHY
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Smoothing Concentrate - Box - kroezen 
SMOOTHY is een geconcentreerde geleiachtige gladmakend serum. Naast smoothing
actie, verrijkt uw haar, waardoor lichaam en dikte voelbaar. Haar sterker en meer
gestructureerde, langduriger vouw.
 doos :  250 ml fles.

  Brilly BRIX 33 - OVERVERHITTINGSBEVEILIGING
schijnen spuiten van thermische bescherming - Vocht: 
Glans en bescherming voor glad haar in slechts een aanraking. De speciale high - breking
moleculen die in de formule van Brilly BRIX zorgen voor een heldere flits, terwijl het effect
is actieve barrière tegen de hoge temperatuur droger en platen.
 doos :  100 ml fles.
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