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AV LOOK - DEFINITION AV STIL
Hair & Body SPORT
Det renar kropp och hår samtidigt som fysiologi i huden och håret. Omedelbar känsla av
friskhet spridas över hela kroppen, vilket lindrar spänningar. Lämnar huden mjuk och
tonad och håret glänsande och silkeslen.
VITALISERING HÅR PACK
Mask efter schampo, tillverkad av en växt komplex multivitamin, ger mjukhet och glans till
håret. Extrakt av pepparmint, eukalyptus och hästkastanj, som gynnar en tonic och
stimulerande för hår och uppfriskande på huden. Den svala känslan är omedelbar.
PLATINUM SHAMPOO
PLATINUM SHAMPOO krämig konditione åtgärder för att ge glans till håret grått, vitt eller
blont. Eliminerar fula gula fläckar och återställer de livliga nyanser av stål och platina.
Verkan av veteproteiner och
Limnanthes Alba hjälper till att reparera och skydda håret fiber och lämnar håret fullt av
kroppen, elastisk och glänsande.
MATT WAX
Vax tillgivenhet för Matt att skapa någon look, definieras eller rufsig. Tack vare sheasmör,
jojobaolja och avokado fuktar, skyddar, ger näring och villkor. Perfekt att ge håret kontroll,
konsekvens och elastiskt grepp.
Knådvax HAIR
Perfekt för formning, polering, utjämning och definiera den mest trendiga stil. Kontrollera
ditt hår lockigt eller för stor. Levereras av med schampo.
vårdande kräm WET LOOK
Conditioning grädde till våt glans som motstår länge. Den innehåller lanolin, som skyddar,
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ger elasticitet och mjukhet till håret. Perfekt för att skapa utseende behandlas.
SCULPT HAIR GEL
Superbrillante till extra stark stadga gel, modellera och att säkerställa långsiktig, även de
mest kreativa utseende. Den innehåller ingen alkohol, är inte fett. Bibehåller rätt nivå av
hydrering. Med solskyddsmedel.
OLJA INTE OLJA FLUID HAIR
Fluid polering och mjukgörande effekt våt. Perfekt för torrt hår. Det är inte fet och skyddar
mot uttorkning orsakad av solljus.
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