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Kérastase Homme é agora reforçada com dois novos produtos de styling :
RUBBER GEL ULTRAFISSANTE densificação e amplificador
O intervalo representa uma resposta clara e concreta para os problemas causados ??pelo
uso freqüente de produtos capilares comuns de estilo. Com CAPITAL FORCE, a base de
sua formulação, a agressão do couro cabeludo e do enfraquecimento da massa capilar
são agora apenas uma memória, o modelo de produtos de cabeleireiro, respeitando a
saúde do cabelo. A formulação à base de taurina ajuda a combater a deformação da
ampola, os componentes de D - biotina e arginina melhoram a sua qualidade e ajudar o
crescimento do estimulante oxigenação folículo piloso.
STYLING GEL ULTRA- adensamento
O cabelo do modelo de fixação ultra- adensamento gel com facilidade para um selo extraforte, mas flexível. O penteado é definido e limpo. O cabelo é protegido estruturado e
reforçado graças à formulação à base de taurinexpans.
Instrução para usar o método de utilização envolve a aplicação no cabelo úmido ou seco.
Uma pequena quantidade de produto é aplicado nas mãos e ser aquecido antes de
prosseguir para a estruturação do cabelo.
Container : 200 ml tubo
amplificador RUBBER
O amplificador de borracha realiza um cabelo volumizing e garante uma fixação resistente
e flexível. A textura, fácil de trabalhar, que faz com que o cabelo limpo e definido e
preserva a saúde do cabelo.
Instrução para usar o método de utilização envolve a aplicação de amplificador de
borracha no cabelo molhado ou seco, de forma eficaz para moldar o penteado deve
primeiro aquecer uma pequena quantidade do produto em suas mãos
.Container : 150 ml jar
MODELAR PASTE efeito adensamento
Tipo de cabelo: bem, que o volume de necessidade. Nível médio de montagem (3 de 6).
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Efeito natural e limpa. Densificação ação. Luz ao toque.
Pacote: 75 ml frasco
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