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MOVER-ME: ESTILO DE CORREÇÃO

MOVER-ME
é o revolucionário sistema terminar linha Coiffeur. As fórmulas dos produtos da linha
movimento ME trabalharcom em conjunto com a criatividade dos profissionais para cada
vez mais eficiente e moderno. Sistema de Coiffeur oferece que as ferramentas para
cabeleireiros expressam plenamente sua criatividade.

14 FIX EFERVESCENTE
moistureproof de laca de fixação forte
Forte, mantenha 'alta' fixador de laca para efeitos estruturados e volumosos. Grande
brilho ao seu cabelo. É o cabelo de uma película durável e flexível ' não produz nenhum
efeito descamação (em pó). Secagem rápida ' excluir com uma pincelada.
embalagem: garrafa de 500 ml.

15 TONIFICAR
ecológica laca forte umidade-
Sem gás fixador ação Hairspray decidiram. Duradouro, vinco e impressionante '-volume
de umidade e brilho. De alto rendimento. Não produz nenhum efeito descamação (em pó).
Contém filtro UV.
pacote: garrafa de 350 ml.

16 FORMA LOUCA
dando forma à prova de musse-forte-humidade
Espuma styling ' moldar fixador ação decidida.
embalagem: garrafa de 300 ml.

CERA DE FIXAÇÃO DE H2O 34
umidade de creme fixador forte resistente-extra-
Cera à base de água moldado estilo de cabelo comprido e polimento garante '
visivelmente anexado. Aparência impecável extra brilhante.
embalagem: frasco de 100 ml.

POMADA DE MOLDAR ESTEIRA 36
modelagem pasta esteira-forte-úmida prova
Massa forte atuação fixador fosco. Modele o cabelo dando-lhe a forma e o estilo que você
deseja para uma textura natural e um controlo máximo. Penteados cool.
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embalagem: frasco de 100 ml.

GEL COLA 37
Cola gel-extra extra forte-úmida prova
Ultra forte revolucionário de cola de ação gel fixador ' iperforte e estruturada olhar jovem e
intensa: ideal para maxi. Estilo impecável durante horas.
embalagem: tubo de 100 ml.

GEL DE LUZ 38
olhar molhado gel-luz-umidade
Modela o penteado, deixando um agradável efeito molhado de longa duração sem
secagem. Não de gordura.
embalagem: tubo de 250 ml.

39 GROOVY GEL EXTRA FORTE
gel extra forte-anel de gotejamento
Criado para definir e modelar decisivamente o penteado. Forte, mantenha com extrema
facilidade.
embalagem: tubo de 250 ml.

40 LINHAS DE FIAÇÃO
estilo elegante colar-forte-úmida prova
Barbantinho polpa de textura cremosa do Amazing Spider modelar o cabelo com uma
ação forte e duradouro. Não-pegajoso ' define o olhar elástica. Capaz de ser a ação de
umidade reformulado.
embalagem: frasco de 100 ml.
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