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VOLUME DE TEXTURA DA ESPUMA DO PULVERIZADOR DO MAR &AMP; CHIQUE
Spay texturização que ofertas da espuma de volume para cabelos soltos, tornando-os Chi
e casual.
instruções de uso: agitar bem antes de usar. Borrife nos cabelos úmidos da raiz às
pontas. Seca com as mãos e com o alto-falante para aumentar o volume e o rendimento.
embalagem: garrafa.

PULVERIZADOR DE SAL DO MAR DE TEXTURAS DE ONDAS
Perfeitamente se importava por peritos da casa Global de alternativo e formulado com
uma mistura de Flex-força complexa e com sal do mar morto, este pulverizador de sal
marinhos ricos em minerais para texturização oferece ondas praia durante durante todo o
ano.
instruções de uso: spray no cabelo húmido ou seco da raiz às extremidades. Deixar ao
ar ou seque com um difusor.
embalagem: garrafa.

FORMA DE LUXE
Um creme gel que formas o cabelo sem esforço, mantendo a forma desejada.
instruções de uso: aplicar sobre os cabelos secos ou molhados e estilo conforme
desejado.
embalagem: tubo.

ROLO DO INVISÍVEL
Experimente o volume e a dobra dos rolos sem rolos. O spray invisível do rolo tem uma
textura ligeira que levanta o cabelo da raiz a ponta e modelo, proporcionando proteção
contra o calor.
instruções de uso: spray sobre os cabelos molhados antes da secagem. Aquece o
cabelo com uma escova redonda para obter uma dobra pura.
embalagem: rolo.

GRÃO
Colar estilo médio é um selo que cria alta definição silhoutte, separando o cabelo e corrigi-
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los na forma desejada.
instruções de uso: aplique uma pequena quantidade nas palmas e trabalhar em cabelos
secos.
recipiente: jar.

EXTRA SEGURE O SPRAY DE CABELO
Spray de secagem rápida e ultra seco. Oferece resistência ao longo do dia, umidade sem
deixar o cabelo duro.
instruções de uso: pegar a lata e pulverizar sobre seu cabelo depois que você criar o
penteado que você quer.
embalagem: garrafa 340 gr.
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