
 

  
Gel och finish hår - LISAP

LISAP MODE
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LISAP MODE

Tack vare LSC (lipoamino kisel komplexa) komplex baserat på mixen mellan
lipoaminoacidi och vattenlöslig silikon och SILK-AS , härledda från silk fibre, produkter
LISAP mode utföra två viktiga funktioner: lipoaminoacidica reparerar håret skador, medan
den silikon del skyddar struktur. LSC bevarar integriteten för kapillär keratin i het styling
(borste/hårtork) och silke-AS, på grund av de höga ingående aminosyror skapar en osynlig
skyddande film som gör håret mjuk och fluffig , reparera, inifrån. LISAP mode: fixar
skyddar och modeller med en enkel gest.

FÖRTJOCKNINGSMEDEL
Vätska. Särskilda förtjockning för fint hår är sprött och ohanterliga , blir tunt och sprött hår
in i tjock och stark hår redan från den första ansökan.
förpackning: flacon 125 ml.

VOLUMISER
Vätska. Ger maximal volym ser frisk och glänsande. Energigivande för svag hår , li stärker
gör dem elastiska och vitala.
förpackning: flaska 200 ml.

SILKESLEN
Droppar. Reparerar och skyddar nagelbanden och rekonstruera det , förhindrar kluvna
hårtoppar med en mjuk och silkeslen touch, eliminerar frissighet.
paketstorlek: 50 ml flaska.

STYLER
Spray. Styler-vitaminic , Skapa volym, definierar en rörelse. Ger flexibla hålla för länge och
en överlägsen glans utan att tynga det.
förpackning: 250 ml flaska.

POLERING COMPOUND
Spray. Lämnar håret mjukt och lätt för en slutlig effekt av extrema briljans , färgen skyddar
mot UV-strålar.
förpackning: 250 ml flaskor.

UTRÄTNING
Grädde. Smidig vågiga och burrigt hår , ger fukt, dona stor glans och skyddar vid torkning
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med hårtorken och plattan.
förpackning: flaska 200 ml.

•STOR CURLING TONG
Kräm-gel. Reaktiverar lockarna och vågor ger kontroll utan tynger det. Definierar formen ,
skyddar mot fukt och återupplivar lyster.
förpackning: 200 ml flaskor.

UPPLYSANDE
Pudding. Återfuktar håret behandlas och färgade , kontrollerar Frizz, förstärker färgen
genom att öka ljusstyrkan.
förpackning: burk 75 ml.
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