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LISAP MODE

Dankzij het complex van de LSC (lipoamino silicium complexe) op basis van de mix
tussen lipoaminoacidi en in water oplosbare siliconen en SILK-AS , afgeleide van zijde
vezel, producten LISAP FASHION presteren twee belangrijke functies: de
lipoaminoacidica reparaties haarbeschadiging , terwijl de siliconen onderdeel de structuur
beschermt. LSC behoudt de integriteit van de capillaire keratine in hete styling
(penseel/een haardroger) en SILK-AS als gevolg van het hoge bedrag van
samenstellende aminozuren wordt een onzichtbare beschermende film dat haar zachte en
pluizig , repareren, van binnenuit maakt. LISAP mode: fixes beschermt en modellen met
een enkele gebaar.
VERDIKKINGSMIDDEL
Vloeistof. Speciale verdikking voor fijn haar broos en onhandelbaar is , dunne en broos
haar wordt in dik en sterk haar al vanaf de eerste toepassing.
verpakking: flacon 125 ml.
VOLUMISER
Vloeistof. Geeft maximumvolume look gezond en glanzend. Stimulerend voor zwakke haar
, li versterkt waardoor ze elastisch en vitaal belang.
verpakking: fles van 200 ml.
ZIJDEACHTIGE
Druppels. Reparaties en beschermt de schubbenlaag en wederopbouw van het , voorkomt
split eindigt met een zacht en zijdeachtig touch, elimineert Frizz.
pakketgrootte: 50 ml fles.
STYLER
Spray. Styler-vitaminic , Maak volume, definieert een beweging. Biedt flexibele wachten
een lange tijd en een superieure glans zonder weging is.
verpakking: 250 ml fles.
POLIJSTEN COMPOUND
Spray. Laat haar zacht en licht voor een uiteindelijke effect van extreme glans , kleur
beschermt tegen UV-stralen.
verpakking: flessen van 250 ml.
pagina 1 / 2

STREKKEN
Crème. Soepele golvende en kroezend haar , levert hydratatie, dona grote glanzen en
beschermt tijdens het drogen met een föhn en plaat.
verpakking: fles van 200 ml.
•GROOT CURLING TONG
Room-gel. Reactiveert de krullen en de rondingen geven controle zonder weging is.
Definieert de vorm , beschermt tegen vochtigheid en herleeft de glans.
verpakking: flesjes van 200 ml.
VERHELDEREND
Pudding. Hydrateert je haar behandeld en gekleurd , besturingselementen Frizz, verbetert
de kleur door de helderheid te verhogen.
verpakking: 75 ml pot.
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