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lijn Kerastase Homme wordt nu versterkt door twee nieuwe styling producten :
rubbergel ULTRAFISSANTE verdichten en versterker
Het bereik is een duidelijk en concreet antwoord op de problemen die worden veroorzaakt
door het veelvuldig gebruik van de haarvaten gemeenschappelijke styling producten. Met
CAPITAL FORCE, de basis van de formulering, de agressie van de hoofdhuid en de
verzwakking van de capillaire massa zijn nu slechts een herinnering, het model hairstyling
producten met respect voor de gezondheid van het haar. De formulering gebaseerd op
Taurine helpt bij het bestrijden van de vervorming van de lamp, de componenten van D biotine en arginine verbetering van de kwaliteit en helpt de groei van de haarfollikel
stimulerende oxygenatie.
STYLING GEL ULTRA - verdichtingsbuis
Haar de gel ultra - verdichtingsbuis bevestiging model met gemak voor een extra sterke
maar flexibele afdichting. Het kapsel is gedefinieerd en schoon. Het haar wordt beschermd
gestructureerd en versterkt dankzij de formulering op basis van taurinexpans.
instructie aan de wijze van gebruik te gebruiken gaat om de toepassing op vochtig of
droog haar. Een kleine hoeveelheid van het product wordt toegepast op handen en
alvorens tot de structurering van het haar worden verwarmd.
Container : 200 ml tube
RUBBER versterker
De rubberen versterker voert een volumizing haar en zorgt voor een sterke greep en
flexibel. De textuur, makkelijk om mee te werken, het maakt het haar schoon en
gedefinieerd en behoudt de gezondheid van het haar.
instructie aan de wijze van gebruik te gebruiken gaat om de toepassing van rubber
versterker op nat of droog haar, effectief vorm te geven het kapsel moet eerst een kleine
hoeveelheid van het product te verwarmen op je handen
.Container : 150 ml jar
MODELLEERPASTA PASTE verdichtingsbuis effect
Haartype : fijn, dat volume nodig. Niveau montage medium (3 van 6). Effect van natuurlijke
en schoon. Verdichten actie. Licht om aan te raken.
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Pakket : 75 ml jar
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