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  SHAMPOO VAN BESTUUR 
 haar glad EN CRESPI 
; specifieke behandeling voor kroeshaar glad en dat, gebruikt voordat LISAP ULTIMATE
PLUS, ontspant de haarvezel, verbeteren pettinabilit en corposit. Dankzij de inhoud van
Kerasil Complex, Keratine en Ceramide A2, herstructureert en geeft een vulling effect,
verminderen en het reguleren van de ; kroezen. Het haar is glad, gedisciplineerd en beter
gehydrateerd voor een lange tijd.

 Pakket:.  flessen van 250 en 1000 ml 

 LISAP ULTIMATE PLUS 
 SMOOTHING HYDRATING MASK 
; inzake de behandeling voor kroeshaar glad en dat untangles en versterkt de
haarstructuur, die een vullend effect en handhaven lang gemaakt met het gladde strijken.
Dank Kerasil Complex, Keratine, Ceramide A2 en Macadamia Olie herstructureert en
versterkt het haar door het verminderen van het ; kroezen, het geven van hydratatie en
gladheid.

 Pakket:.    250 ml jar 

 LISAP ULTIMATE PLUS SPRAY 
 rechttrekken cosmetische 
LISAP ULTIMATE PLUS bevat drie keer zo Keratine en Ceramide A2 dan LISAP
ULTIMATE 3 revitaliserende spray en vervolgens is :
• pi vulmiddel, omdat & eacute ; met drievoudige inhoud van Keratine haar zijn gevuld met
vitale stof waardoor een gevoel van volheid aan de aanraking ;
• pi disciplineren, omdat & eacute ; om dezelfde reden als voorheen, haar zal regeren
dankzij rsquo van & ; gewicht toeneemt ;
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• pi conditioning, omdat & eacute ; dankzij de formule verrijkt nadere voorwaarden ;
• pi Beschermende : het gebruik ervan voordat de plaat van essentieel belang.
Bedankt allemaal ; inname van Keratine en Ceramide A2, garanties :
• Verbetering van de haarvezel.
• Vermindering van ; kroezen en te beschermen tegen ; vocht.
• Balancerend effect van porositeit van wortel tot punt.
• Hair, versterkt ; perfect gehydrateerd en licht, zelfs na herhaald wassen.
• Bescherming tijdens het stylen.

 Pakket:.  125 ml pomp fles 
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