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OBRA PRIMA DE DESIGN DE PUREZA
ozono + complexTM

Toda a linha Pureza DESIGN obra-prima é enriquecido com o inovador ozônio +
complexoé o complexo especial de 4 ativo que combina desempenho com estilo:
antipoluição; Escudo de UV; proteção da cor cosmética; hidratação intensa.
Polímeros de alta performance, misturado com um complexo exclusivo de ingredientes
ativos que envolvem a fibra capilar protegendo-a pela ação dos aparelhos de calor e
humidade atmosférica salienta 'smog' UV.

CARACTERÍSTICAS
Textura misturando aromas e envolvente. Água é suaves notas florais que envolva o
cabelo em suaves curvas femininas. Notas cintilantes 'UV' enriquecido mistura estilos
rebeldes ou ordenadamente decidido.

• Linha textura
Textura até -150 ml
Prova de luz volumizing Texturizador. Ideal para olhar volumoso ' mas natural.
OCEAN MIST -150 ml
Spray de soro fisiológico que recria uma textura mate modelados do sal; dar um perfeito
"revestimento de praia" durante todo o ano, com ondas suaves 'quebrado' mas claro
definidos.
Mãos no barro -100 ml
Esta pasta de argila verde feita de alegre a vertente depois vertente ' esculpe e formas em
um único gesto.
MOUSSE de modelagem -300 ml
Ideal para moldar o olhar de mousse macio e volumoso. Perfeito para trazer para fora os
cachos graças ao seu anti estático elimina o Frizz.
THERMOSHIELD -150 ml
Leite de termo-regulação ideal para proteger o cabelo contra a variação de temperatura
durante o uso de todas as ferramentas quentes.
Esmalte contorno -150 ml
Brilhantes luz-corrigido fluidos anti-frizz e sedosos brilhantes cachos ou configuração com
permanente e natural. Delineando o Bush dando elasticidade e controle sem pesar isso.
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• Linha GLOSS
Pomada de elegante -100 ml
Tocando para esta tecnologia de colar brilhando ' modela e protege o cabelo dos agentes
atmosféricos de uma só vez. Acabamento brilhante e segure médio.
Gotas de diamante -50 ml
Elixir extra polonês que desliza pelo cabelo sem lubrificação é envolvê-los com uma
película resistente que protege contra umidade e agentes externos. Melhora a aparência
de pontas duplas.

• Linha de esculpir
ECO SCULPTING spray -300 ml
Espera extra forte. Volumizes as raízes. Ideal para olhar bold (realce).
Modelagem ECO HAIRSPRAY -500 ml
Segure forte. Amplifica o cabelo diluente mesmo volume.
Esculpir MOUSS E-300 ml
Extra continue firme olhar criativo h24. Aumenta o volume do cabelo.
Esculpir o HAIRSPRAY -300 ml
Espera extra forte. Ideal para penteados extremos que precisam durar. Micronizada
vaporização.
Modelagem de HAIRSPRAY -500 ml
Segure forte. Captura e correções de estilo. Polímeros de modelização para oferecer
controle flexível sem pesar isso.
GEL GRIP -150 ml
Cria um olhar exagerado apertado extra forte. Máximo controle. Capaz de ser reformulado
infinitamente.
MATT escultura de cera -100 ml
Acabamento fosco da cera extra forte.
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