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SEA SPRAY VOLYM TEXTUR SKUM &AMP; CHIC
Spay texturering att erbjuder skum volym att lösa hårstrån, vilket gör dem chis och casual.
anvisningar för användning: skaka väl före användning. Spraya på fuktigt hår från rot till
topp. Torr med händerna och med talaren att öka volymen och avkastning.
förpackning: flaska.

VÅGORNA TEXTURER SEA SALT SPRAY
Perfekt omhändertagna av experter från Global House av Alterna och formulerat med en
egenutvecklad blandning av Flex-Strenght komplex och med Döda havssalt, erbjuder
denna mineralrika sea salt spray för texturering stranden vågor under året runt.
anvisningar för användning: Spraya på fuktigt eller torrt hår från rötter till toppar. Lämna
till luft eller torka med en diffusor.
förpackning: flaska.

LUXE FORM
En kräm gel att former håret utan ansträngning, att upprätthålla önskad form.
anvisningar för användning: Applicera på vått eller torrt hår och styla som önskat.
förpackning: tube.

OSYNLIGA ROLLER
Upplev volymen och luckan av rullarna utan papiljotter. Sprayen osynliga rullen har en lätt
konsistens som lyfter håret från rot till spets och modell, samtidigt som den ger skydd från
värmen.
anvisningar för användning: spray på vått hår före torkning. Värm upp håret med en
rundborste att få ett snyggt veck.
förpackning: roller.

GRUS
Genomsnittliga styling paste är en tätning som skapar högupplöst veteolja, separera håret
och fastställande av dem till önskad form.
anvisningar för användning: Applicera en liten mängd på handflatorna och arbeta på
torrt hår.
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behållare: burk.

EXTRA HOLD HAIR SPRAY
Snabbtorkande spray och extremt torr. Ger motstånd hela dagen, fukt utan att lämna ditt
hår stel.
anvisningar för användning: ta burken och spraya på ditt hår när du har skapat den
frisyr du vill ha.
förpackning: flaska 340 gr.
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