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LISAP FASHION

Graças ao complexo LSC (silício lipoamino complexo) baseado na mistura entre
lipoaminoacidi e silicone solúvel em água e seda-AS , derivadas de fibra de seda,
produtos LISAP FASHION realizar duas funções importantes: a lipoaminoacidica repara
danos do cabelo , enquanto a parte de silicone protege a estrutura. LSC preserva a
integridade da queratina capilar no estilo quente (escova/secador de cabelo) e seda-AS ,
devido à elevada quantidade de constituintes aminoácidos cria uma película protetora
invisível que torna o cabelo macio e fofo , reparar, de dentro. LISAP FASHION: correções
protege e modelos com um único gesto.
ESPESSANTE
Fluido. Espessamento especial para cabelos finos são frágil e incontrolável , se torna fino
e frágil do cabelo em cabelos grossos e forte já a partir da primeira aplicação.
da embalagem: flacon de 125 ml.
VOLUMISER
Fluido. Dá volume máximo aspecto saudável e brilhante. Energizante para cabelos fracos
, li fortalece fazendo os elásticos e vitais.
embalagem: garrafa de 200 ml.
SEDA
Gotas. Repara e protege a cutícula e reconstruir isso , previne pontas duplas, com um
toque macio e sedoso, elimina o Frizz.
tamanho da embalagem: frasco de 50 ml.
STYLER
Pulverizador. Modelador-vitamínico , criar volume, define um movimento. Fornece flexível
mantenha por um tempo e um brilho superior sem pesar isso.
embalagem: frasco de 250 ml.
COMPOSTO DE POLIMENTO
Pulverizador. Deixa os cabelos macios e luz para um efeito final de extremo brilho , cor
protege dos raios UV.
embalagem: garrafas de 250 ml.
ALISAMENTO
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Creme. Suave ondulado e Crespo cabelo , fornece hidratação, dona grande brilho e
protege durante a secagem com secador de cabelo e chapa.
embalagem: garrafa de 200 ml.
• GRANDE MODELADOR
Creme-gel. Reativa os cachos e as ondulações dando controle sem pesar isso. Define a
forma , protege contra umidade e revive o lustre.
embalagem: garrafas de 200 ml.
FOI ESCLARECEDOR
Pudim. Hidrata seu cabelo tratado e colorido , controla Frizz, aumenta a cor, aumentando
o brilho.
embalagem: frasco de 75 ml.
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