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LISAP MODA

Lipoaminoacidi ve suda çözünen silikon ve ipek-AS , türetilmi? ipek lif, aras?nda kar???m?
dayal? LSC (lipoamino silikon karma??k) kompleksi sayesinde ürünler LISAP moda iki
önemli i?levleri yerine: lipoaminoacidica saç hasar onar?m , silikon bölüm yap?s?n? korur
iken. LSC s?cak ?ekillendirme (f?rça/saç kurutma makinesi), kapiller keratin bütünlü?ünü
koruyan ve ipek-AS kurucu amino asitlerin yüksek miktarda nedeniyle saç yumu?ak ve
kabar?k onar?m, içerden, yapan görünmez, koruyucu bir film olu?turur. LISAP moda:
düzeltmeler korur ve tek bir hareket ile modeller.

KIVAM
S?v?. K?r?lgan ve içinden ç?k?lmaz ince saçlar için özel kal?nla?ma , kal?n ve güçlü saç
ilk uygulamadan zaten içine ince ve k?r?lgan saç olur.
Ambalaj: 125 ml flacon.

VOLUMISER
S?v?. En büyük birim sa?l?kl? ve parlak bir görünüm verir. Zay?f saçlar için enerji , li
elastik ve hayati yap?m onlar? güçlendirir.
Ambalaj: 200 ml ?i?e.

?PEK G?B?
Damla. Tamirat ve kütikül korur ve onu yeniden yap?land?rma , engeller split uçlar?
yumu?ak ve ipeksi dokunu?u, kabarmay? ortadan kald?r?r.
Ambalaj Ölçüsü: 50 ml ?i?e.

?EK?LLEND?R?C?
Sprey. Styler vitaminic , yaratmak birim, bir hareket tan?mlar. A??rl?k olmadan uzun bir
süre ve üstün bir parlakl?k için esnek tutun sa?lar.
Ambalaj: 250 ml ?i?e.

B?LE??K POL?SAJ
Sprey. Yumu?ak ve hafif bir nihai etkisi a??r? parlak yapraklar? saç , renk UV
???nlar?ndan koruyor.
Ambalaj: 250 ml ?i?e.

DÜZLE?T?RME
Krem. , Nemlendirme sa?lar, dona büyük parlakl?k ve saç kurutma makinesi ve plaka ile
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kurutma s?ras?nda korur pürüzsüz dalgal? ve k?v?rc?k saçl?.
Ambalaj: 200 ml ?i?e.

•GEN?? KIVIRMA TONG
Krem-jel. Bukleler ve a??rl?k olmadan kontrol vererek k?smen yeniden etkinle?tirir. ?eklini
tan?mlar , nem korur ve lustre canlan?yor.
Ambalaj: 200 ml ?i?e.

MÜNEVVER
Puding. Tedavi ve renkli saç nemlendirir , Bukle kontrol, , renk parlakl??? artt?rarak
geli?tirir.
Ambalaj: 75 ml kavanoz.
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