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  SHAMPOO GJELDENDE 
 HAIR glatt og CRESPI 
; spesifikk behandling for krusete hår glatt og at, brukt før LISAP ULTIMATE PLUS,
slapper håret fiber og, forbedring pettinabilit og corposit. Takket være innholdet av Kerasil
Complex, Keratin og Ceramide A2, restrukturerer og gir en mettende effekt, redusere og
regulere frizz. Håret er glatt og, disiplinert og mer hydrert for en lang tid.

 Pakke:.  flasker med 250 og 1000 ml 

 LISAP ULTIMATE PLUS 
 Smoothing fuktighetsgivende maske 
; regulerer behandling for krusete hår glatt og at untangles og styrker hårets struktur og,
noe som gir en fylling effekt og opprettholde en lang tid opprettet med glatt stryking. Takk
Kerasil Complex, Keratin, Ceramide A2 og Macadamia Oil restrukturerer og styrker håret
ved å redusere frizz, gi fuktighet og mykhet.

 Pakke:.    250 ml krukke 

 LISAP ULTIMATE PLUS SPRAY 
 utretting kosmetiske 
LISAP ULTIMATE PLUS inneholder tre ganger så Keratin og Ceramide A2 enn LISAP
ULTIMATE 3 revitaliserende spray, og deretter er :
• pi filler, fordi & eacute ; med trippel innhold av Keratin hår er fylt med viktige stoffet gir en
følelse av fylde til touch ;
• pi disiplinere, fordi & eacute ; av samme grunn som før, hår vil styre takket til vekten
øker ;
• pi condition og, fordi & eacute ; takket være formelen beriket nærmere vilkår ;
• pi beskyttende : bruk før platen avgjørende.
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Takk alle inntak av Keratin og Ceramide A2, garantier :
• Forbedring av håret fiber.
• Reduksjon av frizz og beskytte mot fuktighet.
• Balanserende effekt av porøsitet fra rot til tupp.
• Hair, forsterket ; perfekt hydrerte og lyse selv etter gjentatte vask.
• Beskyttelse under styling.

 Pakke:.  125 ml pumpeflaske 
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