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VOLUME COLLECTION
para um volumizing efeito final

 • pleno efeito 04: volumizing mousse leve e nutritiva. Para recondicionar o cabelo sem
qualquer resíduo. 250 ml.
• ROOTFULL 06: pulverizador volumizing especificamente para raízes. 250 ml.
• CAMADA LIFT 07: volumizing gel spray para comprimentos e fins específicos. 170 ml.
• VENTILADO 08: com a textura de uma mousse e do poder de um creme de
recondicionamento, dá volume, movimento e brilho. 125 ml.
• forma de contorno 08: gel construtor, esculpe e adiciona volume. 250 ml. 

 
para um efeito final ultra suave 
• SHEER RETA 06: endireitar gel luz ideal para cabelos finos. 100 ml.
• ALIGN 12: endireitar loção protetora para o tamanho do cabelo médio. 150 ml.
• ENERGIA TAME 16: alisamento creme de alta potência para texturas nítidas e rebeldes.
150 ml. 

 
SHINE COLLECTIONpara um efeito ultra brilhante conclusão 
• olhar de vidro 01: complexo de alisamento imediato, aumenta o brilho e controla o frizz.
100 ml.
• Outshine 01: leite polimento anti- frizz. Resultado super- brilhante, efeito suave. 100 ml.
• SHINE FLASH 02 : spray de vapor efeito ultra brilhante. Ilumine sem deixar qualquer
resíduo. 150 ml. 

  TEXTURA COLEÇÃO
para uma texturização efeito final 
• CHICOTE despentear 04: cera texturização creme, efeito acetinado fosco e ser luz. 100
ml.
• REWIND 06: polpa fibrosa versátil. Entrelaçado, modelo e define. 150 ml.
• CERA BLAST 10: cera de pulverização muito flexível, acrescenta corpo ao cabelo e um
acabamento desgrenhado. 150 ml.
• PASTE ROUGH 12: criativo massa de modelagem, separando os fios com força e
precisão. 75 ml.
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• hardwear 16: gel super- forte. Monitoramento de longo prazo e não- brilho. 250 ml. 
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