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STYLING VE ORO PURO B?T?RME

Yeni stil ve Argan ya??, keratin ve alt?n ile zenginle?tirilmi? OROTHERAPY terbiye line
• Altovalore eklendi;
• Yüksek performansl? ve yenilikçi formülasyonlar?;
• Zerafet ve pratiklik Kuaför ve Yorumlar ihtiyac?n? kar??lamak.

SAF ALTIN JEL
keratin ve Argan ya?? ile ekstra güçlü jel
Microattivo alt?n taraf?ndan desteklenmektedir, olu?turur, tan?mlar ve ?ekiller ve saç
trendleri. Güçlü bir kavrama ve yüksek bir gerginlik sa?lar.
Kullan?m Talimat?: ?slak veya kuru saç, saç parmaklar?n?zla hareketin tan?mlama
uygulay?n.
Ambalaj: 250 ml tüp.

SAF ALTIN C?LA
keratin, Argan ve güne? koruyucu ile ekstra güçlü tutun saç spreyi
Kümeleri ve bir film olu?turmayan etkisi ???k ve elastik olu?turarak modeli.
Kullan?m Talimat?: sprey 30 cm mesafeden kuru saçlar üzerinde.
Ambalaj: 100 ml ?i?e.

SIVI ALTIN DÜZGÜNLE?T?RME
s?v? ve Argan ya?? yumu?atma keratin
Microattivo taraf?ndan desteklenmektedir, k?r???k ve disiplin asi saç yap?m o yumu?ak ve
parlak alt?n kolayla?t?r?r, ortadan kald?rarak bukle ve onlar? ?s? ve nem korumak.
Kullan?m Talimat?: y?kanm?? saç uzunluklar? ve ipuçlar? boyunca ürün az miktarda
uygulamak, tarak ile iyi ve giderilmesi için devam edin.
Ambalaj: 200 ml ?i?e.

CURL SIVI ALTIN
curl s?v? keratin ve Argan ya?? ile tan?mlama
Alt?n Microattivo taraf?ndan desteklenmektedir, geli?tirir, tan?mlar ve elastikiyetini
kayd?rma do?al ?ekle geri yükler. Parlat?c? verir ve etkili bir antistatik eylem gerçekle?tirir.
Kullan?m Talimat?: kurutma önce nemli saça uygulay?n.
Ambalaj: 200 ml ?i?e.

MATT YAPI?TIR SAF ALTIN
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Yap??t?r opak keratin ve Argan ya?? ile modelleme
Yumu?ak hamur içinde alt?n Microattivo ile zenginle?tirilmi? opak etkisi, uzun süre do?al
bir görünüm için karar verdi. Tan?m?, doku ve hacim verir.
Kullan?m Talimat?: ürün senin elinde küçük bir miktar ?s? ve istedi?iniz gibi
?ekillendirme kuru veya nemli saça uygulay?n.
Ambalaj: 100 ml kavanoz.

SU BALMUMU SAF ALTIN
su balmumu keratin ve Argan ya?? ile modelleme
Canl? balmumu alt?n Microattivo, ????? efekti ve tan?mlamak ve a??rl?k olmadan ?ekli
do?al holding ile zenginle?tirilmi?. Uzun saç modeli tutar.
Kullan?m Talimat?: nemli veya kuru saç ve saç parmaklar?n?zla hareketin tan?mlama
?ekli istedi?iniz kadar geçerlidir.
Ambalaj: 100 ml kavanoz.
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