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BANA TA?I: DÜZELTME ST?L?

BEN? HAREKET
devrimci sistemi fini? hatt? Kuaför var. HAREKET ME sat?r?n?n ürünlerin Formülleri
uzmanlar? her zamankinden daha verimli ve ??k bir görünüm için yarat?c?l?k konserde
çal??mak. Kuaför Sistem Kuaförler için araçlar tam yarat?c?l?klar?n? ifade sa?lar.

14 GAZLI DÜZELTME
güçlü saç spreyi moistureproof tutun
Güçlü saç spreyi 'yüksek' sabitle?tirici için yap?land?r?lm?? etkileri ve hacimli tutun. Büyük
saç için Parlat?c?. Dayan?kl? ve esnek film saç ' hiçbir etkisi dökülüyor (toz) üretir. H?zl?
kurutma ' baz? f?rça darbesi ile silin.
Ambalaj: 500 ml ?i?e.

15 SES? KADAR
ekolojik saç spreyi güçlü nem-
Benzin yok saç spreyi sabitle?tirici eylem karar verdi. Uzun ömürlü, k?r???k ve etkileyici
'-nem hacim ve parlakl?k. Yüksek verim. Hiçbir etkisi dökülüyor (toz) üretir. UV filtresi
içerir.
paket: 350 ml ?i?e.

16 DEL? ?EKL?
?ekilleme Mus-güçlü-nem geçirmez
Stil köpük ' sabitle?tirici eylem ?ekillendirme karar verdi.
Ambalaj: 300 ml ?i?e.

34 H2O BALMUMU SAB?TLEME
sabitle?tirici krem neme dayan?kl?-ekstra güçlü-
Su bazl? mum kal?p uzun saç ?ekillendirme ve parlatma sa?lar ' gözle görülür ekli.
Kusursuz görünüm ekstra parlak.
Ambalaj: 100 ml kavanoz.

MAT 36 ?EK?LLEND?RME POMAD
Yap??t?r mat-forte-nem geçirmez modelleme
Mat sabitle?tirici oyunculuk güçlü hamur. ?ekil ve do?al bir doku ve en yüksek düzeyde
denetim için istedi?iniz stil veren saç modeli. Haval? saç modelleri.
Ambalaj: 100 ml kavanoz.
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37 YAPI?TIRICI JEL
Yap??t?r?c? jel-ekstra ekstra güçlü nem geçirmez
Ultra güçlü sabitle?tirici jel-oyunculuk tutkal devrimci ' iperforte ve yap?land?r?lm??
bakmak genç ve yo?un: maxi için ideal. Kusursuz stili saat.
Ambalaj: 100 ml tüp.

38 HAF?F JEL
?slak göz jeli-???k-nem
Saç kurutma olmadan keyifli bir uzun süreli ?slak etkisi b?rakarak modelleri. ?i?man
de?ilsin.
Ambalaj: 250 ml tüp.

39 GROOVY JEL EKSTRA GÜÇLÜ
ekstra güçlü jel-nem kalkan
Tan?mlamak ve kararl? saç ?ekli olu?turdu. Güçlü a??r? kolayl??? ile tutun.
Ambalaj: 250 ml tüp.

40 DÖNEN SATIRLARI
??k stil Yap??t?r-forte-nem geçirmez
?nan?lmaz örümcek kremsi doku k?lç?kl? hamurundan bir güçlü ve uzun ömürlü eylem ile
saç modeli. Sigara yap??kan ' elastik göz tan?mlar. Yeniden ?ekillenen nem eylem olmak
mümkün.
Ambalaj: 100 ml kavanoz.
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