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PRZENIE? MNIE: POPRAWKA STYLU

PRZENIE? MNIE
jest rewolucyjny System mety Coiffeur. Formu?y produktów linii MOVE ME pracy w
porozumieniu z kreatywno?? profesjonalistów dla coraz bardziej efektywne i stylowy
wygl?d. Coiffeur systemu zapewnia, ?e narz?dzia dla fryzjerów w pe?ni wyrazi? swoj?
kreatywno??.

14 POPRAWKA GAZOWANYCH
mocne utrwalenie lakieru do w?osów moistureproof
Mocno utrwalaj?cy lakier do w?osów 'wysokiej' Utrwalacz do efektów strukturalnych i
obszerne. Wielki blask w?osom. To w?osy trwa?y i elastyczny film ' produkuje nie efekt
?uszczenie (proszek). Szybkie suszenie ' usun?? niektóre poci?gni?ciem p?dzla.
opakowanie: butelka 500 ml.

15 TON
ekologiczny lakier do w?osów i silnej wilgoci-
Postanowi? nie gaz akcji utrwalaj?cy lakier do w?osów. Trwa?e, gniecenie i imponuj?ce
'-wilgotno?? obj?to?? i po?ysk. Wysokiej wydajno?ci. Produkuje nie efekt ?uszczenie
(proszek). Zawiera filtr UV.
pakiet: 350 ml butelka.

16 KSZTA?T SZALONY
kszta?towanie mus silny wilgo? dowód
Pianka do uk?adania ' kszta?towanie utrwalaj?cy akcji zdecydowa?.
opakowanie: Butelka 300 ml.

34 H2O MOCOWANIA WOSK
utrwalaj?cy krem wilgoci extra odporne na silne-
Na bazie wody wosk formowane Stylizacja w?osów d?ugich i polerowanie zapewnia '
wyra?nie do??czone. Nieskazitelny wygl?d ekstra b?yszcz?cy.
opakowanie: 100 ml s?oik.

MAT 36 KSZTA?TOWANIE POMADA
Modelowanie wklej mat-forte wilgo? dowód
Matowy utrwalaj?cy dzia?ania silnego ciasta. Model w?osy nadaj?c mu kszta?t i styl, który
chcesz uzyska? naturalne tekstury i maksymalna kontrola. Fajne fryzury.
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opakowanie: 100 ml s?oik.

37 KLEJ ?EL
Klej ?el extra extra mocne wilgo? dowód
Ultra mocne utrwalaj?cy ?el dzia?aj?ce kleju rewolucyjny ' iperforte i uporz?dkowany
wygl?d m?odych i intensywne: idealne dla maxi. Nienaganny styl dla godzin.
opakowanie: 100 ml probówce.

38, LEKKI ?EL
mokry wygl?d ?el ?wiat?o wilgotno??
Modele fryzur?, pozostawiaj?c mi?y d?ugotrwa?y efekt mokrych bez suszenia. Nie jest
t?usty.
opakowanie: 250 ml probówce.

EXTRA STRONG ?EL GROOVY 39
bardzo mocny ?el wilgo? Tarcza
Stworzony, aby zdefiniowa? i zdecydowanie kszta?t fryzury. Mocne utrwalenie z
niezwyk?? ?atwo??.
opakowanie: 250 ml probówce.

40 LINII SPINNING
Elegancka stylizacja wklej forte wilgo? dowód
W?ókniste mi??sz z Amazing Spider kremowej konsystencji model w?osy z silne i
d?ugotrwa?e dzia?anie. Nie klei ' definiuje elastyczny wygl?d. Mo?liwo?? dzia?ania
poszerza?y wilgoci.
opakowanie: 100 ml s?oik.
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