
 

  
Gel og finish hår - OROTHERAPY

STYLING & ETTERBEHANDLING ORO PURO
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STYLING & ETTERBEHANDLING ORO PURO

Den nye linjen STYLING og etterbehandling av OROTHERAPY med Argan olje, keratin og
gull
• Altovalore lagt;
• Med høy ytelse og nyskapende formuleringer;
• Møte behovet for eleganse og funksjonalitet av frisør og vurderinger.

RENT GULL GEL
ekstra sterk gel med keratin og Argan olje
Drevet av Microattivo Gold, oppretter, definerer og figurer og frisyrer trender. Gir sterke
grep og en høy tetthet.
Bruksanvisning: brukes på vått eller tørt hår, definere bevegelsen av håret med fingrene.
emballasje: 250 ml tube.

RENT GULL LAKK
ekstra sterk hold Hairspray med keratin, Argan og solkrem
Sett og modell ved å lage en film-danner påvirke lys og elastisk.
Bruksanvisning: spray tørt hår i en avstand på 30 cm.
emballasje: 100 ml flaske.

UTJEVNING FLYTENDE GULL
keratin utjevning væske og Argan olje
Drevet av Microattivo, gull Letter press og disiplin uregjerlig hår gjør det myke og
skinnende, eliminere frizz og beskytte dem mot varme og fuktighet.
Bruksanvisning: vasket håret Påfør en liten mengde av produktet langs lengder og tips,
gre gjennom godt og fortsette til press.
emballasje: 200 ml flaske.

CURL VÆSKE GULL
Curl definere væske med keratin og Argan olje
Drevet av gull Microattivo, forbedrer, definerer og gjenoppretter suppleness til den
naturlige formen av bla. Gir glans og utfører en effektiv antistatiske handling.
Bruksanvisning: gjelder fuktig hår før tørking.
emballasje: 200 ml flaske.

MATT LIM RENT GULL
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modellering lim ugjennomsiktig med keratin og Argan olje
Myk pasta med gull Microattivo i bestemte ugjennomsiktig effekt, for en naturlig utseende
av lang varighet. Gir definisjon, tekstur og volum.
Bruksanvisning: varme litt produkt i hendene og gjelder tørre eller fuktig hår, forme som
ønsket.
emballasje: 100 ml krukke.

VANN VOKS RENT GULL
vann modellering voks med keratin og Argan olje
Pulserende voks beriket med gull Microattivo, effekt og naturlig holde definere og forme
uten å tynge det. Opprettholder lange hairstyle.
Bruksanvisning: gjelder fuktig eller tørt hår og figur som ønsket, definere bevegelsen av
håret med fingrene.
emballasje: 100 ml krukke.
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