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  door de blik - DEFINITIE VAN STIJL
HAIR & BODY SPORT 
Het reinigt lichaam en haar met inachtneming van de fysiologie van de huid en het haar.
Onmiddellijk gevoel van frisheid verspreid over het hele lichaam, die spanning verlicht.
Maakt de huid zacht en afgezwakt en het haar glanzend en zijdezacht. 

  DYNAMISERING HAIR PACK 
Masker na shampoo, gemaakt van een plant complex multivitamine, geeft zachtheid en
glans aan het haar. Extracten van pepermunt, eucalyptus en paardekastanje, ten gunste
van een tonic en stimulans voor het haar en verfrissend voor de huid. De koele sensatie is
onmiddellijk. 

  PLATINUM SHAMPOO 
PLATINUM SHAMPOO romige conditioning actie om glans te geven aan het haar grijs, wit
of blond. Elimineert lelijke gele vlekken en herstelt de levendige tinten van staal en platina.
De werking van tarwe-eiwitten en
Limnanthes Alba helpt te herstellen en beschermen van de haarvezel, waardoor het haar
vol lichaam, elastisch en glanzend. 

  MATT WAX 
Wax genegenheid voor Matt om elke look, gedefinieerd of slordig te creëren. Dankzij Shea
Butter, Jojoba olie en avocado hydrateert, beschermt, voedt en voorwaarden. Ideaal om je
haar controle, consistentie en elastische fixatie geven. 

  Kneedwas HAIR 
Ideaal voor het vormgeven, polijsten, glad maken en het definiëren van de meest trendy
stijl. Controleer je haar krullend of te groot. Komt uit met shampoo. 

  CONDITIONEREN CREAM wetlook 
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Conditioning room aan glans die lang weerstaat nat. Het bevat lanoline beschermt, geeft
elasticiteit en zachtheid aan het haar. Ideaal om looks verwerkt. 

  SCULPT haargel 
Superbrillante om extra sterke fixatie gel, te modelleren en op lange termijn veilig te
stellen, zelfs de meest creatieve looks. Het bevat geen alcohol, geen vet. Behoudt het
juiste niveau van hydratatie. Met zonnescherm. 

  OLIE NIET Geoliede HAIR 
Fluid polijsten en verzachtende werking nat. Zeer geschikt voor droog haar. Het is niet
vettig en beschermt tegen uitdroging door zonlicht. 
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