
 

  
Gel en afwerking haren - OROTHERAPY

STYLING & ORO PURO AFWERKING

 bbazar@globelife.com

 +39 0331 1706328

STYLING & ORO PURO AFWERKING

De nieuwe lijn van STYLING & FINISHING van OROTHERAPY verrijkt met Argan olie,
keratine en goud
• Altovalore toegevoegd;
• Met hoge prestaties en innovatieve formuleringen;
• Voldoen aan de behoefte aan elegantie en uitvoerbaarheid van de kapper en
Beoordelingen.

PUUR GOUD GEL
extra sterke gel met keratine en arganolie
Aangedreven door Microattivo goud, maakt, definieert en vormen en kapsels trends. Laat
een sterke greep en een hoge dichtheid.
gebruiksaanwijzing: toepassen op nat of droog haar, het definiëren van de beweging van
het haar met je vingers.
verpakking: 250 ml tube.

PUUR GOUD LAK
extra sterke hold Hairspray met keratine, Argan en zonnebrandcrème
Sets en model door het creëren van een filmvormende effect licht en elastisch.
gebruiksaanwijzing: spray op droog haar op een afstand van 30 cm.
verpakking: 100 ml fles.

VLOEIEND MAKEN VAN VLOEIBAAR GOUD
keratine glad vloeistof & arganolie
Aangedreven door Microattivo, goud verlicht de kreuken en discipline weerbarstige haar
waardoor het zacht en glanzend, elimineren frizz en hen te beschermen tegen de warmte-
en vochtigheidsmanagement.
gebruiksaanwijzing: aan gewassen haar Breng een kleine hoeveelheid van het product
langs lengtes en tips, kam door goed en gaat u verder met de plooi.
verpakking: fles 200 ml.

FLUID GOUDEN KRULLEN
curl definiëren vloeistof met keratine en arganolie
Aangedreven door gouden Microattivo, verbetert, definieert en soepelheid herstelt de
natuurlijke vorm van de bladeren. Geeft glans en een effectieve antistatische handeling
uitvoert.
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gebruiksaanwijzing: toepassing op vochtig haar vóór het drogen.
verpakking: fles 200 ml.

MATT PLAKKEN PUUR GOUD
modellering van plakken dekkend met keratine en arganolie
Soft plakken verrijkt met gouden Microattivo in besloten ondoorzichtig effect, voor een
natuurlijke uitstraling van lange duur. Definitie, textuur en volume geeft.
gebruiksaanwijzing: verwarmen van een kleine hoeveelheid product in uw handen en
toepassen op droog of vochtig haar, vormgeven zoals gewenst.
verpakking: 100 ml pot.

WATER WAS PUUR GOUD
water modellering wax met keratine en arganolie
Levendige wax verrijkt met gouden Microattivo, lichteffect en natuurlijke bedrijf vorm
zonder weging is te definiëren. Onderhoudt lange haarstijl.
gebruiksaanwijzing: toepassing op vochtig of droog haar en vorm zoals gewenst,
definiëren de beweging van het haar met je vingers.
verpakking: 100 ml pot.
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