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Extrato de Edelweiss e extrato de cacau estimulam a produção de moléculas de
felicidade dos endorfinas, óleo de girassol tem antioxidante e emoliente hidratante
poder
• ALISAMENTO STYLING
Graças à preciosa lipolico de cacau e óleo de girassol, extrato é que os cristais
desempenhar um importante antioxidante e hidratante.
15 em 1 SPRAY 150 ml-não gás LISS
Spray anti-Frizz alisamento progressivo Thermo ação. Ideal para cabelos indisciplinados
são crespos e indisciplinados elimina o frizz e torna-o cabelo liso e sedoso ' com um efeito
progressivo ao longo do tempo. A tecnologia especial ativado pelo calor facilita o uso de
escova e secador fazendo o tempo de secagem e alisamento.
Holofote-50 ml
Disponível em tipos:
IDADE PRO: para todos os cabelos tipos dá brilho e sedosidade.
SEM STRESS: para o cabelo que é graças à ação dos princípios ativos dá corpo e brilho.
PRO cor: para cabelos coloridos ' contém filtro solar e antioxidantes. Protege e prolonga a
vida de cor.
SEDA liso fluido-200 ml
Ideal para alisamento fluido olhar suave. Facilita a escova escovação ' estabiliza e
estende o resultado ao longo do tempo, protegendo o cabelo do calor e da umidade.
• STYLING ENCARACOLADO
Creme e gel enriqueceram com extratos funcionais de Edelweiss 'óleo de girassol e cacau
realizada hidratante antioxidante e emoliente' ' luta contra os radicais livres.
ONDA perfeita fluido-200 ml
BCE creme é ideal para definir o olhar ondulado ou cacheado ' joga uma hidratação
intensa, controlando o Frizz.
SONHO molhado GEL-200ml
Construtor gel-lustrando. Define-se naturalmente e dá ao cabelo um olhar molhado
brilhante e durável, dando corpo e volume. Contém sem álcool.
CURL MOUSSE 300 ml-KICK
Mousse de ondulação. Suporte de dona favorecendo o volume e definição de cachos
naturais. Protege contra a umidade e prolonga a vida útil do estilo.
• ESTILO ECLÉTICO OLHAR
VOLUME de raízes não SPRAY 150 ml de gás
raízes de spray volumizing
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Dá suporte e volume de cabelo extra ' corpo, não deixar nenhum resíduo ou pesando para
baixo. Especialmente indicadas para cabelos finos e sem Tom.
VOLUME BOOST MOUSSE-300 ml
Mousse de forte. O brilho do corpo dá e mantido firme para cabelo fofo e cheio de corpo.
Apropriado para todos os tipos de secagem.
Pare de HOT SPRAY-200 ml
Spray protetor é específico ao calor denomina com placas ou pinças de ondulação. Evite
a desidratação excessiva.
MAGIC PUMP em pó-2 ' 5 gr
Volume de pó e esteiras. Ideal para dar volume e corpo.
• CORREÇÃO &AMP; MOD
FOSCO colar-75 ml
Disponível em tipos:
MATT luz segurando o colar ' contorno CASUAL: molda o estilo para um último olhar
opaco ' versátil e capaz de ser reformulado.
-Corrigido: colar mídia MATT textura tabu é ideal para um olhar final com efeito
desestruturado e acabamento fosco.
DESTRUIÇÃO dinâmica: MATT forte segurando o colar é ideal para olhar extremo e
desconstruídas com alta definição e efeito duradouro.
SUBLIME estrutura MATT CLAY-75 ml
Modelagem com argila para construir e definir o estilo de Extras Matt Savage e
contemporâneo olhar.
ELÁSTICA BARBANTINHO colar-75 ml
Polpa. Ideal para olhar flexível é bem estruturado e rimodellabili.
MEMÓRIA BRILL goma-75 ml
Estilos flexível de borracha macia e movimento manipulado ' dona definido com efeito
brilhante.
EXTRA HOLD GEL 150 ml-explosão
Gel forte flexível e fibroso. Dá um selo durável e forte e brilho extremo. Ideal para esculpir
e não-estruturados cortes curtos. Contém sem álcool.
• ESTILO DE ACABAMENTO
SLINKY SHINE SPRAY-200 ml
Spray de brilho. Dá um acabamento brilhante sem pesar os fios com efeito antiestático.
FORÇA eco SPRAY-300 ml
Fixação sem gás, spray de cabelo forte e duradoura. Suporta e define o estilo sem deixar
resíduo.
HARD LOCK SPRAY-500ml
Forte, mantenha Hairspray. Protege e controla com penteado de cetim e definitivo estilo
criado.
• VENDER PARA FORA
SHAMPOO VOLUME seca-200ml
SHAMPOO seco seco para todos os tipos de cabelo. Spice acima de seu cabelo em um
instante ' suavemente absorve gordura e adiciona volume, deixando o cabelo macio e
limpo, sem água.
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