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SEA SPRAY VOLUM TEXTURA SPUMA &AMP; CHIC
Spay texturare c? oferte spuma volum pentru a pierde firele de p?r, f?cându-le chis si
casual.
modul de utilizare: se agit? bine înainte de utilizare. Spray umed de p?r de la r?d?cin? la
vârf. Uscat cu mâinile ?i cu difuzor pentru a spori volumul ?i randamentul.
de ambalare: sticla.

SPRAY DE SARE MARE DE TEXTURI VALURI
Perfect îngrijite de c?tre exper?i de casa Global Alterna ?i formulat cu un amestec brevetat
de Flex-Strenght complexe ?i cu Marea Moarta sare, acest spray de sare de mare de
minerale bogate pentru texturare ofer? plaja valuri în timpul tot timpul anului.
modul de utilizare: spray pe parul umed sau uscat din r?d?cini la capete. Lasa la aer sau
uscat cu un difuzor.
de ambalare: sticla.

FORMA DE LUXE
O crem?-gel forme c? p?rul f?r? efort, men?inerea la forma dorita.
modul de utilizare: aplica pe parul umed sau uscat si stil dorite.
de ambalare: tub.

ROLLER INVIZIBIL
Experien?a volumul ?i ori de role f?r? bigudiuri. Spray INVISIBLE role are o textur? u?oar?,
care se ridic? p?rul de la r?d?cin? la vârful ?i model, în timp ce ofer? protec?ie de la
c?ldur?.
modul de utilizare: spray pe parul umed inainte de uscare. C?ldur? sus parul cu o perie
rotund? pentru a ob?ine un pliu îngrijite.
de ambalare: cu role.

GRESIE
Medie styling pasta este un sigiliu care creeaz? silhoutte de înalt? defini?ie, p?r de
separare ?i stabilirea-le în forma dorit?.
modul de utilizare: se aplic? o cantitate mic? pe palme ?i de a lucra pe p?rul uscat.
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recipient: borcan.

EXTRA HOLD FIXATIV
Spray de uscare rapid? ?i ultra-uscat?. Asigur? o rezisten?? pe parcursul zilei, umiditate
f?r? a l?sa parul rigid.
modul de utilizare: ia poate si spray pe p?rul t?u dup? crearea coafura vrei.
de ambalare: sticla 340 gr.
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