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  SAMPON GUVERNATORILOR 
 p?r neted ?i CRESPI 
; tratament specific pentru p?r cre? neted ?i c?, folosit înainte LISAP ULTIMATE PLUS,
relaxeaza fibra de par, îmbun?t??irea pettinabilit ?i corposit. Datorit? con?inutului Kerasil
Complex, Keratina ?i Ceramide A2, restructureaza si ofera un efect de umplere, reducerea
?i reglementarea încre?i. Parul este neted ?i, disciplinat ?i mai hidratat? ?i pentru o lung?
perioad? de timp.

 Pachetul :.  sticle de 250 ?i 1000 ml 

 LISAP ULTIMATE PLUS 
 NIVELARE HIDRATANTA MASCA 
; care reglementeaz? tratamentul pentru p?r cre? neted ?i c? untangles ?i înt?re?te
structura p?rului ?i, oferind un efect de umplere ?i men?inerea o lung? perioad? de timp
creat cu c?lcatul buna. V? mul?umim Kerasil Complex, Keratina, Ceramide A2 ?i
Macadamia Oil restructureaz? ?i înt?re?te p?rul prin reducerea & încre?i, oferind hidratare
?i catifelare.

 Pachetul :.    250 ml borcan 

 LISAP ULTIMATE PLUS SPRAY 
 îndreptare cosmetice 
LISAP ULTIMATE PLUS con?ine de trei ori mai Keratina ?i Ceramide A2 decât LISAP
ULTIMATE spray- 3 revitalizare ?i apoi este :
• pi umplere, pentru c? ?i eacute ; cu con?inut triplu de Keratina p?r sunt umplute cu
substan?a vital? a da un sentiment de plenitudine la atingere ;
• pi disciplinarea, pentru c? ?i eacute ; pentru acela?i motiv ca ?i mai înainte ?i, parul va
guverna datorit? cre?teri în greutate ;
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• pi condi?ionat ?i, pentru c? ?i eacute ; datorit? formulei îmbog??it condi?ii suplimentare ;
• pi de protec?ie : utilizarea sa în fa?a pl?cii esen?ial.
Multumesc tuturor si aportul de keratin? ?i Ceramide A2, garan?ii :
• Îmbun?t??irea fibra p?r.
• Reducerea ?i încre?i ?i protejat de umiditate,.
• Echilibrarea efect de porozitate de la r?d?cin? la vârf.
• Hair, armat ; spalatorii perfect hidratate ?i luminoase, chiar ?i dup? repetate.
• Protec?ia în timpul styling.

 Pachetul :.  125 ml pompa flacon 
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