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KEIRAS B?T?RMEK

• SAB?TLE?T?R?C? ZORLAMA H?ÇB?R DÜZELTME
SU WAX H?ÇB?R DÜZELTME
Güzel kokulu , ?slak Görünüm, parlak ve parlak. Kompakt, kolay doku manipülasyonu.
Sar? serisi Mavi gül , turuncu, kullan?labilir.
Ambalaj: 100 ml kavanoz.
SIR DEFRIZZER
Özellikle bu antla?malar için tüm saç tipleri için idealdir; bukle azalt?r ve idratarli için
yard?mc? olur. Etkileri sayesinde hyaluronik asit cationizzato (Hyaloveil ®-P) formülde yer
alan ola?anüstü özellikleri güçlendirilmi? , k?lcal hareket cuticles hasarl? do?rudan güne?
????? ve atmosferik ajanlar korunmaktad?r.
Ambalaj: 250 ml ?i?e.

• SAB?TLE?T?R?C? FORCE 1
Termoprotettivo ayd?nlat?c? termo-sprey PARLATICI
Nem plakalar? ve saç kurutma makinesi için idealdir. Sayesinde onun besleyici özellikleri
yap?m o özellikle ipeksi ve yumu?ak dokunu? için saç?n?z?n do?al dengesini geri yükler.
Özel molekülleri olu?turan , ???k yüksek k?r?lma, ile tüm saç modeli için inan?lmaz bir
ayd?nlat?c? etkisi ver. Ayr?ca plakalar ve fon ile mükemmel , nazik ve etkili bir tedavi
yapmak termal eylemden saçlar? korur.
Ambalaj: 150 ml flacon.
YO?UN kristal ???k efekti
Ayd?nlat?c? taraf?ndan. Aksiyon Film olu?turan çerçeve ve ipuçlar? ayna ???k için
yeniden olu?turuluyor.
Kusursuz saç ve ipeksi yumu?akl?k.
Ambalaj: 100 ml ?i?e.

• SAB?TLE?T?R?C? FORCE 2
MOUSSE sabitle?tirici enerji enerji
Dudaklara köpük saç gövde hacmi ve esneklik vermek için.
Ambalaj: 300 ml ?i?e.

• SAB?TLE?T?R?C? FORCE 3
KREM s?r-pürüzsüz bukleler
Anti dampness defrizzer. Pürüzsüz ve k?v?rc?k saç vurgulamak için ideal. Tan?m sa?lar ,
güç ve esneklik usulca tamir ederken bukleler için. Termik koruma saç? için saç kurutma

                               pagina 1 / 2



makinesi ve plakalar? kullanarak sa?lar.
Ambalaj: 250 ml ?i?e.
YAPI?TIR OPAK MODELLEME
Güçlü bir sabitle?tirici eylem. Do?al doku ve maksimum kontrol için istenilen ?ekil ve stil
veren saç ?ekillendirme. Haval? saç modelleri. Nem eylem.
Ambalaj: 100 ml kavanoz.

• SAB?TLE?T?R?C? 4 KUVVET
Mus forte güç ?ekillendirme
Stilizzante köpük Styler sabitle?tirici eylem için karar verdi.
Ambalaj: 300 ml ?i?e.
Eko düzeltmeler-Eko-Hairspray ekstra güçlü
Benzin yok saç spreyi sabitle?tirici eylem karar verdi. Anti-nem. Uzun süren giderilmesi ve
etkileyici hacim ve parlakl?k. Çok yüksek verim. Saç tartmak de?il ve bir kaç f?rça
darbeleri ile-ebilmek var olmak ç?karmak. Dökülüyor etkisi (toz) üretmek de?ildir.
paket: 350 ml ?i?e.
SPREY-güçlü sabitleme cila sabitleme
Yüksek mühür , yap?sal etkileri için sabitle?tirici ve hacimli. Büyük Saç Parlat?c?. Saçlar?n
esnek ve dayan?kl? bir film var. Dökülüyor etkisi (toz) üretmek de?ildir. H?zl? kurutma.
Baz? f?rça darbesi ile silin. Sonra bile o püskürtülür saç model olabilir. Anti-nem.
Ambalaj: 500 ml ?i?e.
AQUA balmumu-FIX sabitle?tirici su geçirmez
Su bazl? balmumu saç ?ekillendirme parlatma için ve , ekstra güçlü eylem ve belirledi.
Kusursuz bir görünüm çok parlak. Nem eylem.
Ambalaj: 100 ml kavanoz.
EKSTRA güçlü elastik jel-beton efekti
Tan?mlamak ve kararl?l?kla saç ?ekli olu?turdu. Güçlü a??r? do?all??? ile kapat?n.
Yapraklar, ya?s?z ve kolayca birkaç f?rça darbeleri ile hiçbir kal?nt?.
Ambalaj: 250 ml tüp ve 500 ml kavanoz mevcuttur.
JEL mum esnek kontrol
Esnek kontrol-ekstra güçlü. Denetim ve jel esneklik için destek ve parlak bir mum
birle?tirir. Profesyonel bir formül.
Ambalaj: 250 ml tüp ve 500 ml kavanoz mevcuttur.
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