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• FIXATOR FOR?A NU FIX
AP? DE CEAR? NU FIX
Parfumat , aspect umed, str?lucitoare ?i str?lucitoare. Textur? compact?, u?or de
manipulare. Disponibil în galben seria BLUE ROSE , oranj, .
ambalaj: borcan de 100 ml.
GLAZURA DE DEFRIZZER
Ideal pentru toate tipurile de p?r, în special pentru acele tratate; ?i reduce aspectul cre? ?i
ajut? la idratarli. Efectele se amplific? datorit? propriet??ilor extraordinar de Hyaluronic
Acid cationizzato (Hyaloveil ®-P) este con?inut? în formula , c? actele pe capilare
deteriorate cuticulele este protejat de lumina direct? a soarelui ?i agen?ii atmosferici.
ambalare: flacon de 250 ml.

• FIXARE VIGOARE 1
TERMO-spray STRALUCIRE luminoase termoprotettivo
Umiditatea este de asemenea ideal pentru pl?ci ?i usc?tor de p?r. Datorit? propriet??ilor
sale nutri?ionale restabile?te echilibrul natural al parului fiind în special matasos si moale
la atingere. Moleculele speciale care compun , cu mare refrac?ia luminii, da un efect
incredibil de iluminare coafura întreg. De asemenea, excelent cu pl?ci ?i phon , protejeaza
parul de ac?iunea termic? a face tratament blând ?i eficient.
de ambalare: 5gr de 150 ml.
DENS cristal-lumin? efect
De edificator. Ac?iune peliculogen pe cadru si regenerare pe Sfaturi pentru o lumin? de
oglind?.
Impecabil de p?r ?i dulcea?? m?t?sos.
ambalaj: sticla de 100 ml.

• FOR?? DE FIXARE 2
ENERGIE-amorsarea fixativ MOUSSE
Volumizator spum? pentru a da corpului volum si elasticitate p?rului.
ambalare: flacon de 300 ml la.

• FIXARE FORCE 3
SMÂNTÂN? glazura-buna bucle
Anti-dampness-defrizzer. Ideal pentru eviden?ierea parul neted si cret. Ofer? defini?ie ,
rezisten?? ?i elasticitate la buclele în timp ce fix-le încet. Ofer? protec?ie termic? a parului
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folosind usc?tor de p?r ?i pl?ci.
ambalare: flacon de 250 ml.
MODELARE PASTE OPAQUE
Puternica actiune fixare. Modelarea parul da forma dorit? ?i de stil pentru o textura
natural? ?i un control maxim. Coafuri se r?ceasc?. Ac?iune de umiditate.
ambalaj: borcan de 100 ml.

• FIXATOR 4 VIGOARE
PUTERE conturarea MOUSSE forte
Stilizzante-spuma Styler pentru fixare de ac?iune a decis.
ambalare: flacon de 300 ml la.
ECO fixat-eco-fixativ extra puternic
Nici un gaz fixativ fixare ac?iune a decis. Anti-umezeal?. Lung? durat? cutelor ?i
impresionant volum si stralucire. Randament foarte ridicat. Se cânt?re?te în p?r ?i pot fi
eliminate cu câteva tu?e de pensul?. Nu produce efect de exfoliere (pulbere).
pachet: de 350 ml sticla.
FIXAREA lac fixare SPRAY-puternic
Sigiliu mare , fixare pentru efectele structurate ?i voluminoase. Mare str?lucire p?rului.
Este parul de un film durabil ?i flexibil. Nu produce efect de exfoliere (pulbere). Uscare
rapida. ?terge cu o tu?? de pensul?. Poate model parul chiar ?i dup? ce acesta a fost
pulverizate. Anti-umezeal?.
ambalare: flacon 500 ml la.
AQUA impermeabil fixare ceara-FIX
Apa pe baza de ceara pentru lustruirea stil de p?r ?i , extra puternic? ac?iune ?i
determinat. Impecabil arata foarte str?lucitoare. Ac?iune de umiditate.
ambalaj: borcan de 100 ml.
EXTRA puternic GEL-beton efect elastice
Creat pentru a defini ?i forma decisiv coafura. Puternic sigiliu cu naturaletea extreme.
Frunzele nu este non-gras ?i u?or cu câteva tu?e de pensul?.
ambalaj: disponibil in tub de 250 ml ?i 500 ml borcan.
GEL ceara-flexibile de control
Flexibile de control-extra puternic?. Combin? de control ?i sprijinul unui gel pentru
flexibilitate si stralucirea de o ceara. Formula profesional?.
ambalaj: disponibil in tub de 250 ml ?i 500 ml borcan.
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