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TECNOFORM HUVUD SÄTT
för en ungdomlig och dynamiska

FIBER pasta-fibrösa modellering pasta
Strukturerad effekt, estate, volym för de mest bisarra stilarna. Håll extra stark men flexibel.
Burk 150 ml.
BRILJANS ljusa vax-vax
Spegeleffekt för torrt och känsligt hår kort och medellång, lämplig för modellering.
Burk 100 ml.
Ljus vatten lösliga vax-modellering vax
Naturlig definition till skapa, definiera, polska naturligtvis alla typer av hår.
Burk om 125 ml.
VAX-lösliga modellering hårdvax
Högupplöst plast och flexibel titta. Fastställande skapar och polermedel, för alla hårtyper.
Burk om 125 ml.
MATT PASTE klistra in matt effekt
Extrem look, naturliga texturer, texturerat effekter eller ovårdade. Fast ännu flexibla.
Burk om 125 ml.
KOMPAKT kompakt vax-modellering vax
För en ljus och skinande, forma, disciplin och kontrollera ostyrigt hår, även hinkar, stor och
grov.
Burk om 125 ml.
HAIR POMADE-lösliga salva medium stadga
Krämig salva, vattenlöslig kammar sitt hår med lätthet. Ger flexibilitet och glans styling du
vill. Gården är genomsnittliga och tas enkelt bort genom att tvätta.
Burk om 125 ml.
EXTRA STARK GEL
extrema tätning och lång livslängd
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Extra stark gel extreme grepp, perfekt för en rak och för att skapa särskilda rörelser eller
definiera kortare nedskärningar. Innehåller ett UV Sun filter.
200 ml tub.
SPLASH vax-vax spray
Kontrastverkan, definition, lysa, allt för att definiera och avgränsa delarna med
självlysande effekt och strukturerade.
200 ml flaska med tvålpump.
ENERGI MOUSSE-wet look gel mousse
Forma skum med en hög effekt conditioner. Ger glans och mjukhet.
300 ml flaska med tvålpump.
LISS MOUSSE-extra liss borstning
Smidig effekt för fint hår, frissigt hår utan att tynga. Ger en naturlig stadga ljusa, reder ut
och polerar.
200 ml flaska med tvålpump.
CURL MOUSSE-extra curl curl effekt
Skum oumbärlig för en oförglömlig vistelse lockarna både naturliga och permanent.
Kontrollerar och definierar lockar genom att skapa naturliga rörelser.
200 ml flaska med tvålpump.
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