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Hoàn thành h? th?ng ki?u dáng & k?t thúc kích thích trí t??ng t??ng và th? nghi?m. S?n
ph?m STILE cho hình d?ng ?? t??ng t??ng b?i làm cho nó có th? ?? xem xét b?t k?. Ch?
c?n m?t vài ch?m ?? có ???c kh?i l??ng, ??nh ngh?a và t? ch?c d? dàng và ki?u dáng hoàn
h?o k?t qu?.

Anh hùng FIX: thêm m?nh m? gi? Hairspray
Siêu ?i?n h? th?ng dây ?i?n và các con d?u t?i cao mà không có s? th?a hi?p: ki?u dáng có
m?t anh hùng m?i.
?óng gói: 400 ml phun.

Tâm tr?ng khóa: sinh thái m?nh m? thêm không khí
Khô ngay l?p t?c nhìn ch?m ch?m m?i phong cách, sau ?ó s? ??a m?t cách d? dàng: ??nh
ngh?a hàng ngày.
bao bì: 300 ml khí b? không echo.

FLEXI sóng: m?nh m? mousse
Linh ho?t curls ???c xác ??nh và c?c k? m?m m?i t? nhiên sóng: wow có hi?u l?c.
?óng gói: chai 250 ml.

T?ng c??ng s?c m?nh: gel thêm s?c m?nh
N?ng l??ng tinh khi?t cho phong cách mà defies gravity: t?i ?a lâu ??nh ngh?a.
?óng gói: chai 250 ml.

MATTE SHAPER: dán ??c
Cái nhìn bình th??ng v?i m?t mô hình k?t thúc matte trong t? do: có hi?u l?c ?àn h?i kéo
dài.

FREAKY SHAPER: b?t
L?p d? plasma styles, wacky và phi?n quân mà không c?n n? l?c: không gi?i h?n ?? trí
t??ng t??ng.
?óng gói: l? 100 ml.
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BÓNG GI?T: t?a sáng huy?t thanh
Êm ái ?? sáng và t?i cao: n?i b?t trên ki?u dáng tuy?t v?i.
bao bì: chai 50 ml.
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