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  ?AMPUAN YÖNET?M 
 SAÇ DÜZ VE CRESPI 
& È ; k?v?rc?k saçlar için özel tedavi pürüzsüz ve, LISAP ULTIMATE PLUS, önce
kullan?lan ; saç elyaf ve sbquo rahatlat?r ; pettinabilit ve agrave iyile?tirilmesi; ve corposit
ve. Kerasil Kompleksi, içeri?i sayesinde ; Keratin ve Seramid A2, yeniden
yap?land?rmaktad?r ve bir doldurma etkisi ve sbquo verir ; azalt?lmas? ve görmezler
düzenlemek; kabarmay?. Saç pürüzsüz ve sbquo oldu?u; disiplinli ve daha hidratl? ve
Uzun bir süre için.

 Paket :.  250 ve 1000 ml ?i?e 

 LISAP ULTIMATE PLUS 
 SMOOTHING HYDRATING MASKES? 
& È ; Pürüzsüz k?v?rc?k saçlar için tedavi düzenleyen ve bu untangles ve saç yap?s?n?
ve sbquo güçlendirir ; Bir dolgu efekti veren ve pürüzsüz ütüleme ile olu?turulan uzun süre
muhafaza. Kerasil Kompleksi, ederiz ; Keratin, Seramid A2 ve Macadamia Ya?? yeniden
yap?land?r?yor ve azaltarak saçlar? güçlendirir ; kabarmay? ve, hidrasyon ve pürüzsüzlük
veriyor.

 Paket :.    250 ml kavanoz 

 LISAP ULTIMATE PLUS SPREY 
 kozmetik düzle?tirme 
LISAP ULTIMATE PLUS LISAP ULTIMATE 3 canland?r?c? sprey daha Keratin ve
Seramid A2 olarak üç kez içerir ve daha sonra :
• pi dolgu maddesi ve, çünkü & eacute ; Keratin saç?n üçlü içerik dokunmak dolgunluk
hissi veren hayati madde ile doldurulur ile ;
• pi disipline, çünkü & eacute ; daha önce oldu?u gibi ve sbquo ayn? nedenle ; A??rl?k
art??? ;, saç rsquo için & sayesinde yönetecek
• pi Klima ve, çünkü & eacute ; Formül zenginle?tirilmi? ba?ka ko?ullar sayesinde ;
• pi Koruyucu : plaka ve è önce kullan?m? ; gerekli.
Te?ekkürler tüm Keratin ve Seramid A2, al?m? ; garantiler :
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• Saç lif iyile?tirilmesi.
• Azalt?lmas? bukle ve gelen korumak, nem ve.
• Gözeneklilik ve agrave etkisini dengelemek ; Kök gelen ipucu.
• Saç ve sbquo güçlendirilmi? ; mükemmel sulu ve parlak sonra bile tekrarlanan
y?kamalar.
• ?ekillendirme s?ras?nda koruma.

 Paket :.  125 ?i?e pompa ml 
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