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FIX EXTREME
Hair Spray - extra forte - realizada prolongada

SPRAY LACA - prolongada selo
Spray de laca de fixação extra forte. Esculpe qualquer tipo de penteado, dá extremo brilho
aos cabelos. Ideal para todos os tipos de trabalho : com um secador de cabelo ou à mão
livre. No molhado, não deixa resíduos, sem sobrecarga.
embalagem:. garrafa de 500 ml
ECOLÓGICA LACA - iperfissante
Ideal para os penteados e estilos difíceis de manter mais extremas. Resistente à umidade,
não deixando nenhum resíduo.
embalagem:. garrafa de 350 ml
SILK multivitaminic - Reestruturação emulgel
É um líquido concentrado que nutre instantaneamente e profundamente todos os tipos de
cabelos secos, desidratados, danificados cabelo sem pesar para baixo e manchadas,
deixando a textura do cabelo e suavidade. Reconstrói pontas do cabelo danificado.
Container : frasco de 125 ml.
CRISTAIS DE LUZ
Excelente fluido e laminação de proteção contra os raios UVA, cloro, água salgada,
intemperismo. Alto rendimento de produto.
Disponível em tipos :
- COM TRIGO GERM - cabelos danificados / split termina
As proteínas do trigo presentes na formulação específica para permitir a hidratação do
cabelo sublinhou a exposição prolongada ao sol.
Ela evita a porosidade e pontas duplas.
- CERAMIDAS AI - colorida e cabelo tratado
Tratamento cosmético reparação intensivo, destinado a promover o brilho e maciez aos
cabelos estressados ??de tratamentos químicos (tintura, clareamento, etc.). Sua
formulação especial com base na CMP Complex, enrola o cabelo, dando maciez e
suavidade ao toque.
- AS sementes de linhaça - para todos os tipos de cabelo
Tratamento cosmético intensivo de revitalização, restauração e desembaraçar ação.
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Baseado em Semente de Linhaça Óleo e Silicones, cria uma película invisível protetora
não gordurosa, que envolve o cabelo, dando maciez e suavidade ao toque.
caixa :. 100 ml garrafas com dispensador
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