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• BINDEMIDDEL TVINGE NEI FASTSETTE
VANN VOKS NEI FASTSETTE
Duftende , wet look, blanke og lyse. Kompakt, lett tekstur manipulasjon. Tilgjengelig i gul
seriens BLUE ROSE , orange, .
emballasje: 100 ml krukke.
GLASUR DEFRIZZER
Ideell for alle hårtyper, spesielt for de avtalene; reduserer krusing og bidrar til å idratarli.
Effekten er forsterket takket være ekstraordinære egenskaper for Hyaluronic Acid
cationizzato (Hyaloveil ®-P) finnes i formelen , at handlinger på kapillærene skadet
neglebånd beskyttes mot direkte sollys og atmosfærisk agenter.
emballasje: 250 ml flaske.

• ETAPPE, DEN STABILISERENDE FORCE 1
THERMO-spray GLANS belyse termoprotettivo
Fuktighet er også ideell for plater og hårføner. Takket være dens ernæringsmessige
egenskaper gjenoppretter den naturlige balansen i håret gjør det spesielt silkeaktig og myk
å ta på. De spesielle molekylene som komponerer , med høy lysbrytning, gir en utrolig
opplysende effekt til hele frisyre. Også utmerket med plater og telefon , beskytter håret
mot termisk aksjonen gjør skånsom og effektiv behandling.
pakke: flacon 150 ml.
TETT krystall-lys effekt
Ved å opplyse. Film-danner handling på rammen og regenererende på tips for et speil lett.
Upåklagelig hår og silkeaktig mykhet.
emballasje: 100 ml flaske.

• ETAPPE, DEN STABILISERENDE FORCE 2
ENERGI-energigivende bindemiddel MOUSSE
Volumizing skum å gi kroppen volumet og elastisitet til håret.
emballasje: 300 ml flaske fra.

• ETAPPE, DEN STABILISERENDE FORCE 3
KREM GLASUR-glatt krøller
Anti-dampness-defrizzer. Ideell for utheving håret glatt og krøllete. Gir definisjon , styrke
og elastisitet til krøller mens fikset dem sakte. Gir termisk beskyttelse til håret med
hårføner og plater.
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emballasje: 250 ml flaske.
MODELLERING LIM UGJENNOMSIKTIG
Sterk etappe, den stabiliserende handling. Forme håret gi ønsket form og stil for en
naturlig tekstur og en maksimal kontroll. Kul frisyrer. Fuktighet handling.
emballasje: 100 ml krukke.

• BINDEMIDDEL 4 FORCE
MAKT-forme MOUSSE forte
Stilizzante-skum Styler til etappe, den stabiliserende handling besluttet.
emballasje: 300 ml flaske fra.
ECO reparasjoner-eco-Hairspray ekstra sterk
Ingen gass Hairspray etappe, den stabiliserende handling besluttet. Anti-fuktighet. Lenge
varer press og imponerende volum og glans. Svært høy avkastning. Ikke tynge håret og
kan fjernes med noen penselstrøk. Produserer ikke avskallinger effekt (pulver).
pakke: fra 350 ml flaske.
FIKSE SPRAY-sterk fikse lakk
Høy forsegle , etappe, den stabiliserende for strukturert effekter og voluminøs. Flott glans
til håret. Er håret en slitesterk og fleksibel film. Produserer ikke avskallinger effekt (pulver).
Rask tørking. Slette med noen penselstrøket. Du kan modellere håret selv etter at det har
blitt sprayet. Anti-fuktighet.
emballasje: 500 ml flaske fra.
AQUA voks-FIX etappe, den stabiliserende vanntett
Vann basert voks for hår polering styling og , ekstra sterk handling og bestemt.
Upåklagelig se ekstra blanke. Fuktighet handling.
emballasje: 100 ml krukke.
EKSTRA sterk GEL-betong elastisk effekt
Skapt for å definere og forme avgjørende frisyre. Sterk sel med ekstreme naturlighet.
Bladene ingen rester er oljefri og lett med noen penselstrøk.
emballasje: tilgjengelig i 250 ml tube og 500 ml jar.
GEL voks-fleksibel kontroll
Fleksibel kontroll-ekstra sterk. Kombinerer kontroll og støtte fra en gel til fleksibilitet og
glans av en voks. Profesjonell formel.
emballasje: tilgjengelig i 250 ml tube og 500 ml jar.
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