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MOVE ME : LUXO ESTILO SUAVE E ESTILO

  LUX STYLE : 27 SHINE EFEITO 
 iluminação spray - luz - Humidade : 
Extrema brilho ao cabelo. Dá brilho excepcional aos cabelos sem pesar para baixo em
tudo.
 caixa :  300 ml garrafa.

 43 CRISTAIS DENSOS
cristais densos - efeito da luz - Umidade: 
Cristais densas iluminando a ação, filme de ação formando no caule e nas pontas de
reparação para um resultado de brilho no espelho. Cabelo suavidade limpa e sedosa.
 caixa :  100 ml garrafa.

  44 waty CERA
água cera polida - sem correção - Humidade : 
Para uso em cabelos secos : molhado, reluzente e brilhante. Manipulação compacto e
fácil Texture.
 caixa :  100 ml jar.

  45 BLONDY BANG
cremosa hidratante mousse - antigiallo - Humidade : 
Mousse cremosa para mitigar os tons amarelados dos cabelos descoloridos, loiro, com
listras ou branco natural.
 caixa :  300 ml garrafa.

  46 ANTIFRIZZY ESMALTE
esmalte de proteção térmica - anti- frizz - Humidade : 
Com antifrizzy esmalte, textura gelatinosa e uma palpável inclui as placas de protecção
de calor ultra- eficientes e cabelos com uma forte influência. Cabelo hidratado e protegido,
moldado e cheio de luz, ação à prova de umidade.
 caixa :  250 ml garrafa.

  estilo suave  

  32 persuasiva
Suavização Concentrado - Box - frizz 
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Sorvete é um soro concentrado suavização gelatinosa. Além de suavizar a ação,
enriquece o seu cabelo, dando corpo e espessura palpável. Cabelo mais forte e mais
estruturada, vinco mais duradouro.
 caixa :  250 ml garrafa.

  Brilly BRIX 33 - Proteção Térmica
brilhar spray anti- calor - umidade: 
Brilho e proteção para o cabelo liso em apenas um toque. As moléculas especiais de alta
refracção contidos na fórmula de Brilly BRIX assegurar uma luz brilhante, enquanto que o
efeito é barreira activa contra o secador de alta temperatura e as placas.
 caixa :  100 ml garrafa.
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