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WYKO?CZENIE KEIRAS

• UTRWALACZ ?YCIE NIE FIX
WODA WOSK NIE FIX
Pachn?ce mokry wygl?d jasne i b?yszcz?ce. Kompaktowy, ?atwy tekstura manipulacji.
Dost?pne w ?ó?ty serii BLUE ROSE , pomara?czowy, .
opakowanie: 100 ml s?oik.
GLAZURA DEFRIZZER
Idealny do wszystkich rodzajów w?osów, szczególnie dla tych traktatów; zmniejsza
skr?canie si? w?osów i przyczynia si? do idratarli. Efekty s? wzmacniane dzi?ki
nadzwyczajne w?a?ciwo?ci hialuronowy kwas cationizzato (Hyaloveil ®-P) jest zawarty w
formule , ?e dzia?a na naczynka uszkodzony naskórek jest chroniony przed bezpo?rednim
nas?onecznieniem i czynniki atmosferyczne.
opakowanie: butelka 250 ml.
• UTRWALAJ?CE ?YCIE 1
THERMO-spray SHINE ?wietlnej termoprotettivo
Wilgotno?? jest równie? idealny do p?yty i suszark? do w?osów. Dzi?ki jego w?a?ciwo?ci
od?ywcze przywraca naturaln? równowag? w?osy, co czyni go szczególnie jedwabiste i
mi?kkie w dotyku. Specjalne cz?steczki, które tworz? , z wysokiej refrakcji ?wiat?a, da?
niesamowity efekt ?wietlnej ca?ej fryzury. Równie? doskona?a z p?yty i numer telefonu ,
chroni w?osy przed dzia?anie termiczne, co delikatne i skuteczne leczenie.
opakowania: flakon 150 ml.
G?STE kryszta?owe ?wiat?o ?ycie
Przez pouczaj?ce. Tworz?c film akcji na ramie i regeneruj?cy na porady dla ?wiat?a lustro.
W?osy bez zarzutu i jedwabist? mi?kko??.
opakowanie: butelki 100 ml.
• ?YCIE UTRWALAJ?CE 2
ENERGIA z ?adowark? utrwalacz MUS
Pianka nadaj?ca obj?to?? do obj?to?ci cia?a i elastyczno?? w?osów.
opakowanie: butelka 300 ml z.
• UTRWALAJ?CE ?YCIE 3
KREM loki g?adka Glazura
Anty-dampness-defrizzer. Idealna do podkre?lenia g?adkie w?osy i kr?cone. Zawiera
definicj? , si?? i elastyczno?? loki, podczas gdy sta?e ich cicho. Zapewnia zabezpieczenie
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termiczne do w?osów za pomoc? suszarki do w?osów i p?yty.
opakowanie: butelka 250 ml.
MODELOWANIE PASTE OPAQUE
Silne dzia?anie utrwalaj?ce. Kszta?towanie w?osy daje po??dany kszta?t i styl naturalne
tekstury i maksymalnej kontroli. Fajne fryzury. Dzia?anie wilgoci.
opakowanie: 100 ml s?oik.
• UTRWALACZ 4 ?YCIE
Kszta?towanie w?adzy MUS forte
Styler Stilizzante pianki utrwalaj?cej dzia?ania podj??a decyzj?.
opakowanie: butelka 300 ml z.
ECO poprawki eko-lakier do w?osów extra mocne
Postanowi?a nie gaz dzia?ania utrwalaj?cy lakier do w?osów. Anty-wilgo?. D?ugo trwa?y
fa?dowania i imponuj?ca obj?to?? i po?ysk. Bardzo wysoki plon. Nie przyt?acza? w?osy i
mog? by? usuni?te z kilku poci?gni?? p?dzlem. Nie produkuj? ?uszczenie efekt (w
proszku).
pakiet: z 350 ml butelka.
USTALENIE SPRAY-mocny lakier do mocowania
Bardzo , utrwalaj?cej efekty strukturalne i obszerne. Wielki blask w?osów. To w?osy film
wytrzyma?e i elastyczne. Nie produkuj? ?uszczenie efekt (w proszku). Szybko schn?cy.
Usu? z niektórych p?dzla. Mo?na modelowa? w?osy, nawet po to zosta? rozpylony. Antywilgo?.
opakowania: 500 ml butelka z.
AQUA wodoodporny utrwalaj?cy wosk FIX
Woda na wosk do polerowania Stylizacja w?osów i , wyj?tkowo silne dzia?anie i
zdecydowany. Nienaganny wygl?d ekstra b?yszcz?cy. Dzia?anie wilgoci.
opakowanie: 100 ml s?oik.
EXTRA STRONG ?el Beton elastyczny efekt
Stworzony, aby zdefiniowa? i zdecydowanie kszta?t fryzury. Silne piecz?? ze skrajnej
naturalno?ci. Li?cie nie pozosta?o?ci jest t?usty i ?atwo z kilku poci?gni?? p?dzlem.
opakowanie: dost?pne w rury 250 ml i 500 ml s?oik.
?EL WOSK elastyczna kontrola
Elastyczne sterowanie dodatkowych silne. ??czy w sobie kontroli i wsparcie ?elu na
elastyczno?? i blask wosku. Profesjonalnej formule.
opakowanie: dost?pne w rury 250 ml i 500 ml s?oik.
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