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EXTREME FIX
HAIR SPRAY - extra stark - höll långvarig

  LACK SPRAY  - långvarig tätning
Lack sprej extra stark fixering. Carves någon form av frisyr, ger extrem glans till håret.
Idealisk för alla typer av arbete : med en hårtork eller frihand. Ingen våt, lämnar inga
rester, inga omkostnader.
förpackning :. flaska 500 ml 

  EKOLOGISK HAIRSPRAY  - iperfissante
Perfekt för de mest extrema frisyrer och stilar svåra att underhålla. Motståndskraftig mot
fukt och lämnar inga rester.
förpackning :. flaska 350 ml 

  multivitaminic SILK  - omstrukturering Emulgel
Det är en koncentrerad vätska som omedelbart ger näring och djupt alla typer av hår torrt,
torkade, skadat hår utan att tynga ner och färgade, lämnar håret textur och mjukhet.
Rekonstruerar skadade hår tips.
Container : 125 ml flaska.

  KRISTALLER AV LJUS 
Utmärkt vätska och laminering skyddar mot UVA-strålar, klor, saltvatten, vittring. Hög
produktutbyte.
Finns i olika typer :
- MED VETE GERM - skadat hår / kluvna toppar
De vete proteiner som finns i formuleringen tillåter specifika hydrering för stressad hår från
lång exponering för solen.
Den förhindrar porositet och kluvna toppar.
- AI ceramider - färgat och behandlat hår
Kosmetisk behandling intensiv reparation, som syftar till att främja glans och mjukhet till
stressade hår från kemisk behandling (färgning, blekning, osv.). Dess speciella
formulering baserad på CMP Complex, sveper håret, ger mjukhet och jämnhet vid
beröring.
- THE linfrön - för alla hårtyper
Kosmetisk behandling intensiv vitalisering, återställa och detangling handling. Baserat på
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Flax Seed Oil och silikoner, skapar en osynlig film skyddande icke-fet, som sveper håret,
ger mjukhet och jämnhet vid beröring.
 låda :.  100 ml flaskor med dispenser 
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