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 Curlesque Hydra CONDITIONER 
Det pleier og tilfører fuktighet til å definere formen. Aloe glatte hårstråene for å skape
myke krøller og perfekt, Sea fennikel og agurk vann for å gi større hydrering.
 boks :.  250 ml flaske

 Curlesque leave-in conditioner 
Invigorates og gjenoppliver krøllene med ekstrakter av tang, tare og andre alger
næringsstoffer som fungerer sammen i synergi for å beholde definisjonen og sikre myke
krøller og langvarig. Skikken formel med minneeffekt for å opprettholde stilen, håret er
brukt til å returnere den opprinnelige form, uavhengig av agentene at de vil møte.
Total Recall Style er en nyskapning som lar håret til å huske den opprinnelige form, kan
håret bli stilisert eller andre produkter uten å bruke varme strykejern.
 boks :.  215 ml flaske

 Curlesque Curls ROCK AMPLIFIER 
Intensiverer den naturlige tekstur og gir grep og kontroll i definerte krøller og bølger som
flyter. De essensielle oljer, kombinert med ingredienser som beskytter mot varmeskader
og overdreven miljø næring krøllene for en touchable og skinnende effekt.
 boks :.  150 ml flaske

 Curlesque LETT MOUSSE 
Tare ekstrakter av det dype havet, fennikel og tang, myke opp hårstråene for en krusfritt
mål av en lett hold og plettfri glans.
Skikken formel med minneeffekt for å opprettholde stilen, håret er brukt til å returnere den
opprinnelige form, uavhengig av eksterne midler.
 boks :  200 ml sprayflaske
.
 Curlesque STERK MOUSSE 
Legger styrke, elastisitet og glatter skjellaget, opprettholde forseglingen. Det er flott for å
skape langvarige definerte krøller.
 boks :  200 ml sprayflaske
.
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 Curlesque DEFINERE SERUM 
En blanding av botaniske stoffer fra havet, rikt på fuktighetsgivende krefter og dype hav
ekstrakter definere og gjenoppretter form mens kontrollere frizz. En lett segl fullfører
utseendet, for krøllete lyse classy. Skikken formel med minneeffekt, for å opprettholde
stilen, håret er brukt til å returnere den opprinnelige form, uavhengig av agentene at de vil
møte.
 boks :  90 ml flaske .
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