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ZUIVERHEID DESIGN MEESTERWERK
ozon + complexTM

De hele lijn Zuiverheid DESIGN MEESTERWERK is verrijkt met de innovatieve- ozon +
COMPLEXis het speciale complex van actieve 4 die prestaties met styling combineert: ter
bestrijding van verontreiniging; UV schild; de bescherming van de cosmetische kleur;
intense hydratatie.
Hoogwaardige polymeren gemengd met een uniek complex van actieve ingrediënten die
het capillaire vezels beschermen door de actie van warmte toestellen en atmosferisch
vocht benadrukt 'smog' UV omhullen.

FUNCTIES
Textuur mengen geuren en boeiende. Water is zacht bloemen notities die wikkel het haar
in vrouwelijke rondingen. Sprankelende notities 'UV' verrijkt mengsel stijlen rebellen of
netjes besloten.

• Lijn textuur
Textuur van -150 ml
Licht-strakke volumizing texturizer. Ideaal voor ruimteverslindende look ' maar natuurlijke.
Oceaan MIST -150 ml
Zout spray die een matte textuur herschept als gemodelleerd door zout; geven een
perfecte "strand finish" gedurende het hele jaar met zachte golven 'gebroken' maar
natuurlijk gedefinieerd.
HANDS ON CLAY -100 ml
Deze klei groen pasta gemaakt van luchtig is onderdeel na strand ' kerft en shapes in een
enkele gebaar.
MODELING MOUSSE -300 ml
Ideaal voor het vormgeven van de mousse blik zacht en volumineus. Perfect om de krullen
dankzij haar anti statische elimineert kroezen.
THERMOSHIELD -150 ml
Ideale melk, thermo-regulering, haar beschermen tegen de verandering van temperatuur
tijdens het gebruik van alle hulpmiddelen die hete.
CONTOUR GLAZUUR -150 ml
Glanzend licht-vaste vloeibare antikroes en zijdeachtige glanzende krullen of gepermanent
en natuurlijke omgeving. Waarin de Bush waardoor elasticiteit en controle zonder weging
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is.

• GLOSS lijn
SLANKE POMMADE -100 ml
Beltonen voor deze plakken technologie schijnt ' modellen en beschermt je haar tegen
verwering in één keer. Glanzende afwerking en middellange vasthouden.
DIAMOND druppels -50 ml
Elixer extra Pools dat glijdt door haar zonder smering van hen is inwikkeling van een
resistente film die beschermt tegen vochtigheid en externe agenten. Verbetert de
weergave van gespleten haarpunten.

• Lijn BEELDHOUWEN
ECO BEELDHOUWEN HAIRSPRAY -300 ml
Extra sterk te houden. Volumizes de wortels. Ideaal voor vet look.
MODELLEREN van ECO HAIRSPRAY -500 ml
Sterke greep. Versterkt het volume zelfs dunner haar.
BEELDHOUWEN MOUSS E-300 ml
Extra fixatie sterk om te kijken van creatieve h24. Verhoogt haar volume.
BEELDHOUWEN HAIRSPRAY -300 ml
Extra sterk te houden. Ideaal voor extreme kapsels die laatste moeten. Micronized
verdampen.
MODELLEREN van HAIRSPRAY -500 ml
Sterke greep. Vangt en fixes styling. Modellering polymeren bieden flexibele controle
zonder weging is.
GRIP GEL -150 ml
Een overdreven blik strak creëert extra sterk. Maximale controle. Kundig voor eindeloos
worden hervormd.
MATT BEELDHOUWEN WAX -100 ml
Extra sterke hold wax matte afwerking.
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