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STYLIZACJA IDEALNA WYKO?CZENIE ORO PURO

Nowa linia STYLING & wyko?czenie OROTHERAPY wzbogacona o olej arganowy,
keratyny i z?oto
• Altovalore dodane;
• Wysokiej jako?ci i innowacyjnych preparatów;
• Spe?niaj? potrzeby elegancji i praktyczno?ci fryzjer i opinie.
CZYSTEGO Z?OTA ?EL
bardzo mocny ?el z keratyny i oleju arganowego
Zasilany przez Microattivo z?ota, tworzy, definiuje i kszta?ty i trendy fryzury. Pozwala na
mocny chwyt i wysok? szczelno??.
sposób u?ycia: stosowa? na mokre lub suche w?osy, definiowanie ruchu w?osy palcami.
opakowanie: 250 ml probówce.
CZYSTEGO Z?OTA LAKIER
przytrzymaj ekstra mocny lakier do w?osów z keratyny, Argan i ochrony
przeciws?onecznej
Zestawy i modelu przez tworzenie filmu tworz?c efekt ?wiat?a i elastyczne.
sposób u?ycia: spray na suche w?osy z odleg?o?ci 30 cm.
opakowanie: 100 ml w butelce.
WYG?ADZANIE P?YNNE Z?OTO
keratyna wyg?adzanie p?ynu i oleju arganowego
Zasilany przez Microattivo, z?ota u?atwia gniecenie i dyscypliny Niesforne w?osy mi?kkie i
b?yszcz?ce, eliminuj?c elektryzowaniu si? w?osów i chroni? je od ciep?a i wilgoci.
sposób u?ycia: na umyte w?osy nanie?? niewielk? ilo?? produktu wzd?u? d?ugo?ci i
ko?ce, przeczesywa? no i przej?? na gniecenie.
opakowania: butelka 200 ml.
CURL P?YNU Z?OTA
curl Definiowanie p?ynu z keratyny i oleju arganowego
Zasilany przez Microattivo z?ota, zwi?ksza, definiuje i przywraca j?drno?? naturalny
kszta?t przewijania. Nadaje po?ysk i wykonuje skuteczne dzia?anie antystatyczne.
sposób u?ycia: stosowa? na wilgotne w?osy przed suszeniem.
opakowania: butelka 200 ml.
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MATT WKLEJ CZYSTEGO Z?OTA
Modelowanie pa?cie opakera z keratyny i oleju arganowego
Soft pasta wzbogacona Gold Microattivo w zdecydowany efekt nieprzezroczyste,
naturalny wygl?d d?ugi czas trwania. Podaje definicj?, tekstur? i obj?to??.
sposób u?ycia: ciep?a niewielk? ilo?? produktu w swoje r?ce i stosowa? na suche lub
wilgotne w?osy, kszta?towanie zgodnie z zapotrzebowaniem.
opakowanie: 100 ml s?oik.
WODA WOSK CZYSTEGO Z?OTA
wod? modelowanie wosku z keratyny i oleju arganowego
Wibruj?cy wosku wzbogacona Gold Microattivo, efekt ?wietlny i naturalne gospodarstwa
do definiowania i kszta?t bez obci??ania. Utrzymuje d?ugo fryzur?.
sposób u?ycia: stosowa? na wilgotne lub suche w?osy i kszta?t dowolnie, definiowanie
ruchu w?osy palcami.
opakowanie: 100 ml s?oik.

pagina 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

