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MOD DE CAP TECNOFORM
pentru un tineresc si dinamic

FIBRA paste-fibroase pasta de modelare
Efect texturat, imobiliare, volumul pentru stilurile cele mai bizare. ?ine?i extra puternic dar
flexibil.
Borcan de 150 ml.

STR?LUCIREA luminoase WAX-ceara
Efect de oglind? pentru par uscat si sensibilizat scurt/mediu, potrivit pentru modelare.
Vas de 100 ml.

Lumina de apa solubil ceara ceara de modelare
Defini?ie naturale pentru a crea, definirea, polonez natural toate tipurile de p?r.
Borcan 125 ml.

GREU solubile în ceara ceara modelare
Înalt? defini?ie din plastic ?i flexibil uite. Fixarea creeaz? ?i lustruit, pentru toate tipurile de
p?r.
Borcan 125 ml.

Efect de mat MATT pasta-pasta
Uite extreme, texturi naturale, texturate efecte sau neîngrijit. Firma înc? flexibil.
Borcan 125 ml.

COMPACT compact ceara ceara de modelare
Pentru un luminoase ?i str?lucitoare, forma, disciplina si control indisciplinat p?rul, chiar ?i
g?le?i, mare si dur.
Borcan 125 ml.

P?R POMADE-solubile unguent mediu de?in
Unguent cremoase, piept?nare p?rul cu usurinta solubil în ap?. Ofer? flexibilitate ?i pantofi
stil vrei. Succesiunea este medie ?i u?or se îndep?rteaz? prin sp?lare.
Borcan 125 ml.
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GEL EXTRA PUTERNIC
Sigiliul extrem? ?i durat? lung? de via??
Prindere extreme gel extra puternic, ideal pentru o chint? ?i pentru a crea anumite mi?c?ri
sau defini mai scurt buc??i. Con?ine un filtru UV soare.
tub 200 ml.

SPLASH WAX-ceara spray
Efectul de contrast, defini?ie, pantofi, toate pentru a defini ?i de a separa firele cu efect
luminos ?i structurat.
200 ml flacon cu dispenser.

ENERGIE MOUSSE-umed arata gel spum?
Modelarea spuma cu un balsam de mare putere. D? str?lucire ?i moliciune.
300 ml flacon cu dispenser.

LISS MOUSSE-extra liss periaj
Efect buna pentru parul fin, p?rul cre? f?r? de cânt?rire-l jos. D? o de?in naturale
luminoase, detangles ?i lustruit.
200 ml flacon cu dispenser.

CURL MOUSSE-extra curl curl efect
Spuma indispensabile pentru a revigora bucle naturale ?i permanente. Controleaza si
defineste buclele prin crearea mi?c?ri naturale.
200 ml flacon cu dispenser.
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