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EXPERIÊNCIA PLAYCOOL
PLAYCOOL para o penteado em Hairspray, Mousse e gel

, , PLAYCOOL linha profissional juventude Dynamics , para o penteado de laca , Mousse,
Gel , Ceras com variação de brilho , forte, efeito macio, molhadas e enrolar que exaltem a
criatividade dos estilistas.

MOUSSE DE
Mousse de PlayCool é perfeito para dar a um penteado que pode variar de efeito ,
molhado, macio e forte. Dá uma perfeita definição a cabelo , um excelente selo, brilho e
proteção.
• Suave efeito mousse e volumizing.
• WET & CURL MOUSSE mousse molhado efeito.
• STRONG MOUSSE mousse forte.
pacote: de latas de 300 ml.

LACA
Linha profissional de PLAYCOOL fórmula garante alto rendimento para todos os trabalhos
e técnicas de secagem , modelos, , fixadas sem pesar os fios e sem resíduos de produto.
PLAYCOOL oferece um suave ou forte dependendo a escolha , realçando a criatividade
dos estilistas.
• SOFT volumizing laca de efeito.
embalagem: 350 ml de pulverizador.
• Forte laca de efeito direcional.
embalagem: 100, de latas de 350 e 500 ml.

ESPAÇO GLOSS-Lube
Dá um efeito de brilho ao seu cabelo para um resultado brilhante e perfumado. Produto
concebido para um efeito final de penteado Ultra brilho. Aumenta a criatividade dos
estilistas, fazendo reflexões de cor.
embalagem: sem gás de 150 ml do frasco de spray.

CURL explosão-styling creme
Cria e define cachos perfeitos doando elasticidade , flexibilidade e brilho ao cabelo
encaracolado com um efeito anti-Frizz.
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embalagem: frasco de 100 ml.

FUSÃO-GEL de fixação forte
Gel de fixação forte com efeito molhado olhar , torna possível desenhar o cabelo com
efeito ultra fixador. Disciplina o cabelo na direção desejada. Produto altamente criativo e
profissional.
embalagem: frasco de 100 ml.
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