
 

  
Gél a úprava vlasov - BIACRE
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TECNOFORM HLAVU SPÔSOBOM
mladistvý a dynamickej

FIBER cestoviny-vláknité modelovacej pasty
Štruktúrovaný efekt, estate, objem najbizarnejšie štýly. Extra drža? silné, ale pružné.
Pohár 150 ml.

LESK žiarivo vosku-vosk
Zrkadlový efekt pre suché a citlivé vlasy krátke a stredné, vhodná na modelovanie.
Pohár 100 ml.

Svetlo vodou rozpustných vosk-modelovanie vosk
Fyzická definície na vytvori?, definova?, po?ský prirodzene všetky typy vlasov.
Jar 125 ml.

TVRDÝ vosk-rozpustné modelovania vosk
Vysokým rozlíšením, plastové a flexibilné vyzera?. Ktorým sa vytvára a Leštidlá, pre
všetky typy vlasov.
Jar 125 ml.

MATT pasta-pasta matný efekt
Extrémne vzh?ad, prirodzené textúry, textúrou ú?inky alebo neudržiavané. Firma ešte
pružné.
Jar 125 ml.

KOMPAKTNÝ kompaktný vosk vosk-modelovanie
Jasný a žiariace, tvar, disciplínu a kontrolu nepoddajné vlasy, dokonca vedierka, ve?ký a
hrubý.
Jar 125 ml.

VLASY POMÁDA-rozpustné mas? stredné držanie
Krémové mas?, vodou rozpustné, ?esanie vlasy s ?ahkos?ou. Dáva flexibilitu a topánok
štýl chcete. Kombi je priemerná a ?ahko odstráni premytím.
Jar 125 ml.
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EXTRA SILNÝ GÉL
extrémne pe?a? a dlhá životnos?
Extra silný gél extrémnej záber, ideálne pre priame a vytvori? osobitné pohyby alebo
definova? kratšie kusy. Obsahuje filter UV Slne?ná.
200 ml skúmavky.

SPLASH vosku-vosk sprej
Kontrastný efekt, definícia, topánok, všetky definova? a odde?te pramene svetelný efekt a
štruktúrovaná.
200-ml f?aša s dávkova?.

ENERGIE MOUSSE-mokrý vzh?ad gél mousse
Tvarovanie peny s vysokým výkonom kondicionér. Poskytuje lesk a hebkos?.
300 ml f?aša s dávkova?.

LISS MOUSSE-extra liss kefovanie
Hladký efekt pre jemné vlasy, ku?eravé vlasy bez váženia ho. Poskytuje prirodzené
držanie svetlé, kondicionér a leští.
200-ml f?aša s dávkova?.

CURL MOUSSE extra curl curl efekt
Penové nevyhnutné oživi? ku?ery, prirodzené a trvalé. Ur?uje a definuje ku?ery
vytvorením prirodzené pohyby.
200-ml f?aša s dávkova?.
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