
 

  
Jel ve biti? saç - SENSUS

SEKME > U ST?L

 bbazar@globelife.com

 +39 0331 1706328

SEKME > U ST?L

Edelweiss özü ve kakao özü te?vik üretim endorfin mutluluk molekülleri ayçiçek
ya?? antioksidan ve yumu?at?c? nemlendirici güç vard?r
• DÜZELTME ?EK?LLEND?RME
De?erli kakao lipolico ve ayçiçek ya?? sayesinde bir önemli antioksidan ve nemlendirici
kristalleri oynamak özüdür.
150 ml-Hay?r gaz LISS 15 IN 1 sprey
Sprey Anti-bukle düzeltme termo-progressive eylem. ?deal için asi saç k?v?rc?k ve asi
kabarmay? ortadan kald?r?r ve yapar pürüzsüz ve ipeksi saçlar ' zaman içinde ilerici bir
etkisi ile. Özel ?s?-harekete geçirmek teknolojisi f?rça ve fön yap?m kuruma süresi ve
Düzgünle?tirme kullan?m?n? kolayla?t?r?r.
Spot-50 ml
Uygun türleri:
PRO Ya?: için tüm saç tipleri dille ve parlakl?k verir.
STRES yok: etkin ilkeler eylem sayesinde saçlar için vücut ve parlakl?k verir.
PRO renk: renkli saçlar için ' güne? kremi ve antioksidanlar içerir. Korur ve renk ömrünü
uzat?r.
?PEKS? pürüzsüz s?v?-200 ml
S?v? göz pürüzsüz yumu?atma için idealdir. F?rça f?rçalama kolayla?t?r?r ' dengeler ve
saç ?s? ve nem korumaya çal???rken zamanla sonucu uzan?r.
• KIVIRCIK STYLING
Krem ve jel zenginle?tirilmi? fonksiyonel Edelweiss özleri ile 'kakao ve ayçiçe?i ya??
düzenlenen nemlendirici antioksidan ve yumu?at?c?' ' serbest radikaller ile mücadele.
MÜKEMMEL CURL s?v?-200 ml
K?v?rc?k veya dalgal? bir görünüm tan?mlamak için krem yöneten idealdir ' bir yo?un
nemlendirici bukle kontrol çal??.
RÜYA ?slak jel 200 ml
Jel polisaj Olu?turucu'yu. Do?al olarak tan?mlar ve saç veren vücut ve cilt parlak ve
dayan?kl?, ?slak bir görünüm verir. Alkol içerir.
CURL Saç köpü?ü 300 ml-KICK
K?vr?k mus. Dona destek birimi ve do?al bukleler tan?m?n? lehine. Neme kar?? korur ve
stil ömrünü uzat?r.
• EKLEKT?K TARZI BAKMAK
KÖKLER? birim sprey-Hay?r gaz 150 ml
dudaklara sprey kökleri
Destek ve ilave saç hacim verir ' hiçbir kal?nt? b?rakarak veya a??rl?k vücut. Özellikle
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uygun ince saç ve sesi olmadan.
B?R?M BOOST Mus-300 ml
Güçlü Saç köpü?ü. Verir vücudun parlak ve kabar?k saç ve vücut dolu için düzenlenen
firmas?. Her türlü kurutma için uygundur.
SPREY-200 ml s?cak DURDURMAK
Koruyucu sprey ile levha ?ekillendirme veya ma?a curling ?s? için özeldir. A??r? su kayb?
önlemek.
MAGIC pompa toz-2 ' 5 gr
Volumising toz ve paspas. Cilt ve vücut vermek için idealdir.
• DÜZELTME &AMP; MOD
Mat YAPI?TIR-75 ml
Uygun türleri:
MATT ???k tutan YAPI?TIR ' CASUAL da??l?m?: son göz opak için stil ?ekilleri ' çok yönlü
ve yeniden ?ekillenen mümkün.
-Sabit: Yap??t?r MATT TEXTURE medya tabu destructured etkisi ile son bir bakmak için
idealdir ve mat biti?.
D?NAM?K TAMAMLAN?YOR: MATT YAPI?TIR tutan güçlü yüksek çözünürlüklü ve uzun
süreli etkisi ile deconstructed ve a??r? bakmak için idealdir.
Yüce yap?s? MATT CLAY-75 ml
Kil in?a ve stil ekstralar Matt vah?i ve ça?da? bir görünüm tan?mlamak için modelleme.
Elastik KILÇIKLI YAPI?TIR-75 ml
Hamuru. Esnek bakmak için idealdir iyi yap?land?r?lm?? ve rimodellabili.
BELLEK BRILL sak?z-75 ml
Yumu?ak kauçuk esnek stilleri ve manipüle hareketi ' dona parlak etkisi ile tan?mlanm??.
EKSTRA tutun jel 150 ml-patlama
Jel güçlü esnek ve fibröz. Güçlü ve dayan?kl? mühür ve a??r? parlakl?k verir. Heykel ve
yap?land?r?lmam?? k?sa yollar? için idealdir. Alkol içerir.
• ST?L FINISH
S?NS? PARLATICI sprey-200 ml
Parlat?c? sprey. Antistatik etkisi ile saç a?a?? tart? olmadan parlak bir yüzey verir.
ECHO kuvvet sprey-300 ml
Benzin yok güçlü ve kal?c? saç spreyi sabitleme. Destekler ve kal?nt? b?rakmadan stil
tan?mlar.
ZOR kilit sprey 500 ml
Güçlü saç spreyi tutun. Güvenlik alt?na al?r ve olu?turulan saten ve kesin stil saç modeli
ile kontrol eder.
• TASF?YE ETMEK
Kuru Cilt ?ampuan 200 ml
Tüm saç tipleri için Kuru ?ampuan kuru. Saçlar?n? an?nda baharat ' hafifçe ya? emer ve
saç yumu?ak ve temiz su b?rakarak birim ekler.
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