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EXTREME FIX
Haarlak - extra sterk - gehouden verlengd

  LAK SPRAY  - verlengde seal
Lak spuiten extra sterke bevestiging. Kerft elke soort kapsel, geeft extreme glans aan het
haar. Ideaal voor alle soorten werk : met een haardroger of uit de vrije hand. Geen nat,
laat geen residu, geen overhead.
verpakking :. fles 500 ml 

  ECOLOGISCHE HAIRSPRAY  - iperfissante
Ideaal voor de meest extreme kapsels en stijlen moeilijk te handhaven. Bestand tegen
vocht, waardoor er geen residu achter.
verpakking :. fles 350 ml 

  multivitaminic SILK  - herstructurering Emulgel
Het is een geconcentreerde vloeistof die direct voedt en diep alle soorten haar droog,
uitgedroogd, beschadigd haar zonder het te verzwaren en gekleurd, waardoor het haar
textuur en zachtheid. Reconstrueert beschadigd haar tips.
Container : 125 ml fles.

  KRISTALLEN VAN LICHT 
Uitstekende vocht en lamineren beschermend tegen UVA-stralen, chloor, zout water,
weersinvloeden. Hoge productkwaliteit opbrengst.
Verkrijgbaar in de types :
- MET TARWEKIEM - beschadigd haar / gespleten haarpunten
De tarwe-eiwitten aanwezig in de formulering mogelijk specifieke hydratatie voor gestrest
haar van lange blootstelling aan de zon.
Het voorkomt porositeit en gespleten haarpunten.
- AI ceramiden - gekleurd en behandeld haar
Cosmetische behandeling intensieve reparatie, ontworpen om de glans en zachtheid te
gestrest haar van chemische behandelingen te bevorderen (verven, bleken, etc..). De
speciale formule op basis van CMP Complex, wikkelt de haar, waardoor zachtheid en
gladheid om aan te raken.
- HET LIJNZAAD - voor alle haartypes
Cosmetische behandeling intensief revitaliserende, herstel en ontwarren actie. Op basis
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van Flax Seed Oil en Siliconen, zorgt voor een onzichtbare film beschermende niet-vette,
waarbij het haar wraps, waardoor zachtheid en gladheid aan.
 doos:.  100 ml flesjes met dispenser 
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