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VOLUME COLLECTION
voor een definitief effect volumizing

 • FULL EFFECT 04 : volumegevende mousse licht en voedzaam. Om het haar
reconditioneren zonder residu. 250 ml.
• ROOTFULL 06 : volumizing nevel specifiek voor wortels. 250 ml.
• LAAG LIFT 07 : volumizing spray gel op een bepaalde lengte en eindigt. 170 ml.
• VENTILATED 08 : met de textuur van een mousse en de kracht van een herstellende
crème, geeft volume, beweging en glans. 125 ml.
• CONTOUR SHAPE 08 : builder gel, beeldhouwt en geeft volume. 250 ml. 

  STRAIGHT COLLECTION
voor een laatste effect zeer vloeiende 
• SHEER STRAIGHT 06 : rechttrekken gel licht ideaal voor fijn haar. 100 ml.
• Lijn 12 : rechttrekken beschermende lotion voor halflang haar grootte. 150 ml.
• POWER TAME 16 : rechttrekken crème hoog vermogen voor scherpe texturen en
rebellen. 150 ml. 

  SHINE COLLECTION
voor een definitief effect ultra heldere 
• GLASS LOOK 01 : onmiddellijke smoothing complex, versterkt de glans en controleert
kroezen. 100 ml.
• Outshine 01 : anti - frizz polishing melk. Resultaat super - glanzend, glad effect. 100 ml.
• SHINE FLASH 02 : sproeien stomen effect ultra helder. Fleuren zonder dat er residu.
150 ml. 

  textuurinzameling
voor een definitief effect textuurverschaffend 
• tousle RANSELT 04 : textureren crème wax, satijn - mat effect en licht. 100 ml.
• REWIND 06 : vezelige pulp veelzijdig. Verweven, model en definieert. 150 ml.
• WAX BLAST 10 : spuitwax zeer flexibel, voegt lichaam aan het haar en een slordig
afgewerkt. 150 ml.
• RUW PASTE 12 : creatieve boetseerklei, het scheiden van de strengen met kracht en
precisie. 75 ml.
• HARDWEAR 16 : supersterke gel. Toezicht op de lange termijn en niet- helderheid. 250
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