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  VORMEN POOLSE 
Voegt flexibiliteit, definitie en glans aan het haar zonder het te verzwaren en laat geen
residu achter. Dit fixatief pasta is ideaal voor kort haar en van gemiddelde lengte.

 Textuur Spuitmachine 
Spuitvolume en ondersteuning die zich aanpast aan verschillende soorten en lengtes van
haar. Dankzij het ??zeewier extracten voeden en het veiligstellen van de lengten zonder
wegen ze naar beneden, deze spray is de ideale ondersteuning voor de originele kapsels
te lossen.

 FLEXIBEL BOETSEREN SPRAY 
Hairspray, door de vaststelling van medium, acteren executive fixeermiddel. Maakt het
haar glanzend, niet nat en laat geen residu achter.

 VOCHTIGHEIDSGRAAD BLOCKER 
Een innovatieve combinatie van essentiële lipiden en antioxidanten om het haar te
beschermen en te beschermen tegen schade veroorzaakt door UVA / UVB-stralen en vrije
radicalen. Het hecht snel en effectief aan de haarvezel om maximale bescherming en de
wederopbouw van het haar van de cuticula te garanderen aan de cortex.

 DRY SPRAY WAX 
Droge lakwasspray te creëren kijkt vastberaden en onverwacht. Rijk aan essentiële vetten
en antioxidanten, beschermt het haar tegen UVA / UVB-stralen, hen te beschermen tegen
schade veroorzaakt door vrije radicalen en foto veroudering.

 MOLDING STOPVERF 
Een innovatieve combinatie van essentiële lipiden en antioxidanten om het haar te
beschermen en te beschermen tegen schade veroorzaakt door UVA / UVB-stralen en vrije
radicalen. Het biedt flexibiliteit en duurzaamheid voor elke styling. Het hecht snel en
effectief aan de haarvezel om maximale bescherming en de wederopbouw van het haar
van de cuticula te garanderen aan de cortex.
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 plooibaar plak 
Molding paste vorm te geven en te hervormen, zonder beperkingen tot u de gewenste look
te krijgen.

 GLOSS WAX 
Wax te beeldhouwen, vorm, voeden en beschermen. Het geeft een glanzend effect. 
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