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styling
Line e terminar com 18 produtos, divididos em três áreas de uso :. conceito de estilo,
acabamento e conceito conceito livre
CERA DEFINIÇÃO
Cera definição ideal para liberar sua criatividade em todos os comprimentos.
Frasco de 100 ml.
texturizzante CREAM
Este creme para melhorar todos os tipos de textura e comprimento. Estilizar e cria
separações perfeitas e dá brilho.
Frasco de 100 ml.
RUBBER FIBRA
Borracha ágil e flexível, adequado para todos os comprimentos e texturas. Aplicado nos
cabelos molhados é ideal para texturização, enquanto no cabelo seco define e separa.
Frasco de 100 ml.
MODELAR PASTE
Pasta particularmente adequado para cabelo médio - curto. Ele molda perfeitamente
mecha por mecha, cria seções separações, dando um efeito natural.
Frasco de 100 ml.
GEL FORTE
Gel de fixação com uma forte, ideal para cabelos curtos. Dá apoio e estrutura para todos
os estilos, criando um look molhado brilhante. 200 ml garrafa.
óleo não OIL
Fluido de isqueiro, ideal para cabelos naturais e cabelos secos. Fixação assegura uma
suave e natural, evitando a secagem do cabelo.
200 ml garrafa.
VOLUME CREME
Creme leve para todos os tipos de cabelo, ideal para obter um efeito de volume. Adiciona
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humidade, fixo e restaura o equilíbrio da porosidade sobre todo o comprimento.
150 ml garrafa.
gelee SMOOTHING
Gelée é adequado para alisar cabelos crespos, cacheados e crespos, reduzindo os
efeitos da eletricidade estática. Adiciona humidade, fixo e restaura o equilíbrio da
porosidade sobre todo o comprimento.
150 ml garrafa.
Definidor de cachos
Creme ideal para melhorar o cabelo encaracolado, natural ou artificial. Proporciona
definição, força e elasticidade para cachos enquanto fixando-os suavemente. Restaura o
equilíbrio da porosidade sobre todo o comprimento.
150 ml garrafa.
FLUIDOS DE SEDA
Fluido de isqueiro é ideal para todos os tipos de cabelo. Ele hidrata e dá brilho extremo e
maciez sem pesar o cabelo para baixo.
60 ml garrafa.
GLOSS SPRAY
Spray de cabelo ultra- fino, lustroso opacos e sem vida, realçando a cor. Doa brilho extra
sem pesar o cabelo e ungir.
Frasco de 200 ml.
MOUSSE VOLUME EXECUTIVO
Mousse especificação direcional para criar volume nas raízes. Ele dá forma e suporte com
uma fixação invisível.
Frasco de 200 ml.
MOUSSE REGULAR
Mousse de fixação normal, dá volume, corpo e suporte para todos os penteados. Modelo
de uma forma natural, sem qualquer resíduo.
Frasco de 200 ml.
MOUSSE FORTE
Mousse de fortaleza, dá volume, corpo e suporte para todos os penteados. Modelo de
uma forma natural, sem qualquer resíduo. Frasco de 300 ml.
ECO SPRAY REGULAR
Pulverize Sem gás em fixação normal, fixa e dá volume sem pesar para baixo o cabelo. É
seca rapidamente e é facilmente removido com uma escova.
Frasco de 300 ml.
SPRAY FORTE ECOLÓGICA
Pulverize Nenhum gás na fixação forte, fixa e dá volume sem pesar para baixo o cabelo.
É seca rapidamente e é facilmente removido com uma escova.
Frasco de 300 ml.
SPRAY REGULAR
Pulverizar a fixação normal, proporciona uma vedação eficaz e de longa duração. Não
pesar o cabelo dando um penteado natural. Ele remove facilmente com alguns cursos da
escova e não deixa resíduos.
Frasco de 300 ml.
SPRAY FORTE
Spray de fixação forte, proporciona uma vedação eficaz e de longa duração. Não pesar o
cabelo dando um penteado natural. Ele remove facilmente com alguns cursos da escova
e não deixa resíduos.
Frasco de 300 ml.
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