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TECNOFORM HEAD WAY
dla m?odego i dynamicznego

W?ÓKNA makarony w?ókniste modelowania wklej
Teksturowane efekt, nieruchomo?ci, obj?to?? dla najdziwniejszych style. Ekstra posiadaj?
silne, ale elastyczne.
S?oik 150 ml.

BLASK jasny WAX-wosk
Efekt lustra dla w?osów suchych i uwra?liwionych krótki i ?redni, nadaje si? do
modelowania.
S?oik 100 ml.

Rozpuszczalne wax wosk modelowanie ?wiat?a wody
Naturalne definicji do tworzenia, definiowania, polski naturalnie wszystkich rodzajów
w?osów.
S?oik 125 ml.

TWARDY wosk rozpuszcza modelowania wosku
Wysokiej rozdzielczo?ci, z tworzyw sztucznych i elastyczny wygl?d. Tworzy i pasty, dla
wszystkich rodzajów w?osów.
S?oik 125 ml.

MATT wklej wklej efekt matowy
Ekstremalne wygl?d, naturalne tekstury, teksturowane efekty lub zaniedbany. Firma
jeszcze elastyczny.
S?oik 125 ml.

COMPACT kompaktowe wosk wosk modelowanie
Jasne i ?wiec?ce, kszta?t, dyscypliny i kontroli niesfornych w?osów nawet wiadra, du?e i
szorstki.
S?oik 125 ml.

W?OSÓW POMADE-rozpuszczalne ma?? medium hold
Kremowy ma??, czesanie jej w?osy z ?atwo?ci? rozpuszcza si? w wodzie. Zapewnia
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elastyczno?? i po?ysk stylizacja, któr? chcesz. Nieruchomo?ci jest ?redni i jest ?atwo
usuwany przez mycie.
S?oik 125 ml.

BARDZO MOCNY ?EL
Ekstremalne uszczelnienia i d?ugie ?ycie
Bardzo mocny ?el ekstremalnych przyczepno??, idealny dla strita i do tworzenia
poszczególnych ruchów lub zdefiniowa? krótsze kawa?ki. Zawiera filtr UV Sun.
200 ml probówce.

Odrobina wosku spray
Efekt kontrastu, definicji, po?ysk, wszystkich, aby zdefiniowa? i rozdzieli? nitki z moc?
?wiecenia i struktur?.
200 ml butelka z dozownikiem.

ENERGY MOUSSE-wet look ?elu mousse
Kszta?towanie pianki z od?ywk? wysokiej mocy. Po?ysk i mi?kko??.
300 ml butelka z dozownikiem.

LISS mus extra liss szczotkowanie
Efekt wyg?adzanie, delikatne w?osy, kr?cone w?osy bez obci??ania. Daje jasny naturalny
trzyma?, u?atwia rozczesywanie i pasty.
200 ml butelka z dozownikiem.

MUS extra efekt curl curl CURL
Pianki niezb?dne do pobudzenia loki zarówno naturalne, jak i trwa?e. Kontroluje i definiuje
loki, tworz?c naturalne ruchy.
200 ml butelka z dozownikiem.
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