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KEIRAS ACABAMENTO

• FIXADOR NÃO FORÇAR NENHUMA CORREÇÃO
ÁGUA SEM CORREÇÃO DE CERA
Perfumado , wet look, polido e brilhante. Textura compacta, de fácil manipulação.
Disponível em BLUE ROSE amarelo da série , laranja, .
embalagem: frasco de 100 ml.
ESMALTE DEFRIZANTE
Ideal para todos os tipos de cabelo, especialmente para aqueles tratados; reduz o frizz e
ajuda a idratarli. Os efeitos são amplificados graças às propriedades extraordinárias de
Hyaluronic Acid cationizzato (Hyaloveil ®-P) está contido na fórmula , que atos sobre
capilares danificados cutículas são protegidos da luz solar direta e agentes atmosféricos.
embalagem: frasco de 250 ml.

• FIXADOR FORÇA 1
THERMO-spray brilho iluminando termoprotettivo
A umidade é também ideal para placas e secador de cabelo. Graças a suas propriedades
nutricionais restaura o equilíbrio natural do seu cabelo, tornando-se particularmente
sedoso e suave ao toque. As moléculas especiais que compõem , com alta refração da
luz, dar um incrível efeito iluminante para o penteado todo. Também excelente com placas
e phon , protege o cabelo da ação térmica, tornando o tratamento suave e eficaz.
da embalagem: flacon de 150 ml.
Efeito de luz de cristal denso
Por esclarecedor. Formadoras de filme de ação sobre o quadro e regenerando nas pontas
para um espelho de luz.
Cabelo impecável e suavidade acetinada.
embalagem: garrafa de 100 ml.

• FIXADOR FORÇA 2
ENERGIA-energizante fixador MOUSSE
Espuma de volume para dar o volume do corpo e elasticidade aos cabelos.
embalagem: frasco de 300 ml de.

• FIXADOR FORÇA 3
ESMALTE creme suave cachos
Anti-dampness-defrizante. Ideais para destacar o cabelo liso e cacheado. Fornece a
definição de , força e elasticidade para cachos enquanto fixa-los suavemente. Fornece
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proteção térmica para o cabelo usando o secador de cabelo e placas.
embalagem: frasco de 250 ml.
MODELAGEM PASTE OPAQUE
Ação fixador forte. Moldar seu cabelo dando a forma desejada e o estilo para um controle
máximo e uma textura natural. Penteados cool. Ação de umidade.
embalagem: frasco de 100 ml.

• FIXADOR 4 FORÇA
Forma para poder forte MOUSSE
Stilizzante-espuma Styler fixador ação decidida.
embalagem: frasco de 300 ml de.
ECO correções-eco-laca extra forte
Sem gás fixador ação Hairspray decidiram. Anti-umidade. Longa duração o vinco e
impressionante volume e brilho. Rendimento muito elevado. Não pesa o cabelo e pode
ser removido com algumas pinceladas. Não produz efeito de descamação (em pó).
pacote: de garrafa de 350 ml.
Laca de fixação forte-SPRAY de fixação
Alto do selo , fixador para efeitos estruturados e volumosos. Grande brilho ao cabelo. É o
cabelo de uma película durável e flexível. Não produz efeito de descamação (em pó).
Secagem rápida. Apagar com uma pincelada. Você pode modelar seu cabelo, mesmo
depois que ele tenha sido pulverizado. Anti-umidade.
embalagem: garrafa de 500 ml de.
AQUA cera-FIX fixador impermeável
Água com base de cera para polir o estilo de cabelo e , ação extra forte e determinado.
Aparência impecável extra brilhante. Ação de umidade.
embalagem: frasco de 100 ml.
Efeito de elástico EXTRA forte GEL-concreto
Criado para definir e modelar decisivamente o penteado. Forte sele com extrema
naturalidade. Deixa nenhum resíduo é não gorduroso e facilmente com algumas
pinceladas.
embalagem: disponível em tubo de 250 ml e frasco de 500 ml.
Controle flexível de cera GEL
Flexível controle-extra forte. Combina o controle e o suporte de um gel para a flexibilidade
e o brilho de uma cera. Fórmula profissional.
embalagem: disponível em tubo de 250 ml e frasco de 500 ml.
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