Gel och finish hår - DIKSON
KEIRAS FINISH

roberto.colombo@muster-dikson.com
+39 0331 1706328

KEIRAS FINISH

• FIXATIV TVINGA INGEN FIX
VATTEN VAX INGEN FIX
Doftande , wet look, blanka och ljusa. Kompakt, lätt konsistens manipulation. Finns i gula
serien blå ros , orange, .
förpackning: 100 ml burk.
GLASYR DEFRIZZER
Perfekt för alla hårtyper, särskilt för dessa fördrag; minskar burrighet och bidrar till idratarli.
Effekterna förstärks tack vare Hyaluronic Acid cationizzato (Hyaloveil ®-P) ingår i formeln
extraordinära egenskaper , att agerar på kapillärerna skadade nagelband är skyddad från
direkt solljus och atmosfäriska medel.
förpackning: 250 ml flaska.
• FIXATIV KRAFT 1
THERMO-spray SHINE lysande termoprotettivo
Luftfuktighet är också perfekt för tallrikar och hårtork. Tack vare sina näringsmässiga
egenskaper återställer den naturliga balansen i håret vilket gör det särskilt silkeslen och
mjuk vid beröring. De speciella molekyler som komponerar , med hög refraktion av ljust,
ger en otrolig lysande effekt till hela frisyren. Också utmärkta med skyltar och phon ,
skyddar håret från termisk åtgärder gör den skonsam och effektiv behandlingen.
förpackning: flacon på 150 ml.
TÄT CRYSTAL-ljus effekt
Av upplysande. Filmbildande åtgärder på frame och regenererande på tips för en spegel
ljus.
Oklanderlig hår och silkeslen mjukhet.
förpackning: flaska på 100 ml.
• FIXATIV KRAFT 2
ENERGI-energigivande fixativ MOUSSE
Volumizing skum för att ge kroppen volym och spänst till håret.
förpackning: 300 ml flaska från.
• FIXATIV KRAFT 3
GRÄDDE glasyr-smooth lockar
Anti-dampness-defrizzer. Idealisk för att belysa håret smidigt och lockigt. Ger definition ,
styrka och elasticitet till lockar medan fast dem mjukt. Ger värmeskydd till håret med
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hårtork och plattor.
förpackning: 250 ml flaska.
MODELLERING KLISTRA IN TRANSPARENT
Stark fixativ åtgärder. Forma håret ger önskad form och stil för en naturlig textur och en
maximal kontroll. Cool frisyr. Fukt åtgärd.
förpackning: 100 ml burk.
• FIXATIV 4 KRAFT
POWER-shaping MOUSSE forte
Stilizzante-skum Styler fixativ åtgärder beslutade.
förpackning: 300 ml flaska från.
ECO fixar-eco-Hairspray extra stark
Ingen gas Hairspray fixativ åtgärder beslutade. Mot fukt. Långa bestående veck och
imponerande volym och glans. Mycket hög avkastning. Inte väger ner håret och kan tas
bort med några penseldrag. Producerar inte fjällning effekt (pulver).
paketet: från 350 ml flaska.
Om fastställande av SPRAY-starkt fästande lack
Hög försegla , fixativ för strukturerad effekter och omfångsrika. Stor glans till håret. Är
håret på en hållbar och flexibel film. Producerar inte fjällning effekt (pulver). Snabb
torkning. Ta bort med några penseldrag. Du kan modellera håret även efter det har
besprutats. Mot fukt.
förpackning: 500 ml flaska från.
AQUA vax-FIX fixativ vattentät
Vatten baserad vax för hår polering styling och , extra starka åtgärder och beslutsamt.
Oklanderliga utseende extra blanka. Fukt åtgärd.
förpackning: 100 ml burk.
EXTRA STRONG GEL-betong elastisk effekt
Skapas för att definiera och beslutsamt forma frisyren. Starka seal med extrema
naturlighet. Lämnar inga rester är kladdfri och enkelt med några penseldrag.
förpackning: finns i 250 ml-röret och 500 ml burk.
GEL WAX-flexibel kontroll
Flexibel kontroll-extra stark. Kombinerar kontroll och stöd av en gel till flexibilitet och
briljans av ett vax. Professionella formel.
förpackning: finns i 250 ml-röret och 500 ml burk.
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