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LINIA LISS: SISTEMUL HAIR LISS
kit de c?lcat

Tratament de netezire constând în masc? fluid? de ?ampon ?i kit de crem? de netezire ?i
lapte de neutralizare. 

?AMPON LISS 
?ampon cu ac?iune de netezire ?i reglare, ideal pentru p?rul cr?pat ?i rebel. Formula sa
special?, îmbog??it? cu Keratin Ceramide A2 ?i acizii fructiferi, hr?ne?te profund p?rul,
eliminând efectul enervant de frizz, astfel încât s? ob?in? un p?r neted s?n?tos ?i
str?lucitor pentru mai mult timp. În plus, acest produs are un parfum de fructe înv?luitor.
ambalaj: flacon de 500 ml. 

MASC? LISS 
Masc? de netezire formulat? cu ulei de Macadamia ?i extracte de bambus pentru a hr?ni
?i, în acela?i timp, pentru a regla p?rul cr?pat ?i rebel. V? permite s? ob?ine?i un p?r neted
?i extrem de moale. Are un parfum pl?cut de fructe.
ambalaj: vaz? de 250 ml. 

LICHID LISS
Reglarea ?i hr?nirea lichidului de netezire pe baz? de ulei de Jojoba ?i unt de shea. Aplicat
pe p?rul cr?pat ?i rebel înainte de coafare, are o ac?iune hr?nitoare ?i de reglare ?i îl
înf??oar? într-un film de protec?ie pentru a-l proteja de c?ldur?. Delicat ?i dulce parfumul
s?u de fructe.
ambalaj: flacon de 250 ml. 

SISTEMUL LISS 
Formula regulate ?i puternic Kit care con?in Liss Cream ?i neutralizarea lapte de fixare.
Crema de netezire cu formul? regular? este recomandat? pentru p?rul fin ?i normal, care
nu este deosebit de rebel. Crema puternic? este recomandat? pentru p?rul puternic ?i
deosebit de rebel. Imbogatit cu ulei de Jojoba Macadamia' unt de Shea si Ceramide A2'
hraneste disciplina si intinde parul pentru o netezire intensa, cu o viata lunga rezistenta la
umezeala. Parfum de fructe dulci. Neutralizarea laptelui de fixare stabilizeaz? formula
neted? ob?inut? cu Liss Cream ?i extinde durabilitatea acesteia în timp.
ambalare: Liss Cream în tub de 100 ml; Neutralizarea laptelui de fixare într-o sticl? de 100
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ml cu capac aplicator.
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