SEBASTIAN Liquid Gloss 50 ml značky
SEBASTIAN - D2179
Odstraňuje statickou elektřinu a dá se kombinovat
s jakýmkoli dalším tvarujícím přípravkem
Sebastian.

Postačí pár kapek pro znatelný účinek.Móda nyní přeje lesklým povrchům a třpytivým efektům, které
každou krásku staví do úžasného světla. Lesk s vysokým účinkem zbavuje vlasy neposlušnosti a leští
je do fantasticky módního vzhledu. Objem: 50 ml Lesk na vlasy SEBASTIAN Liquid Gloss je přípravek
pro kontrolu Vašeho účesu.

Vyfénujte pro hladký vyleštěný povrch.
Tento sprej aspiruje na prvenství v ultra zářivém lesku s intenzivním povrchovým leštidlem. Smíchejte
s jakýmkoli dalším stylingový produktem a zvýšíte lesk, kontrolu nad neposlušnými vlasy a vylepšíte
upravitelnost vlasů. Použití: 2-3 kapky přípravku rozetřete v dlaních a vmasírujte do pramenů
vlhkých vlasů pro zapečetění lesku.
Hodnoceno zákazníky 4.3/5 dle 16 hlasů and 8 zákaznických recenzí.
PDF podoba
kanonická adresa pro sdílení:
https://sebastian-b1169.zitradoma.cz/sebastian-liquid-gloss-50-ml-id2179.html

> PODROBNOSTI <
A naplňte rovnou nákupní košík!
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Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

SEBASTIAN Shine Crafter 50 ml
Díky jedinečné technologii je tento vosk velmi silný, ale také dostatečně ﬂexibilní pro vytváření
proměnlivých, tvarovatelných účesů s vysokým leskem, který drží! Je určen pro všechny typy vlasů
a…

SEBASTIAN Craft Clay 50 ml
Matující krém SEBASTIAN Craft Clay je stylingový přípravek pro tvarování a objem vlasů.

SEBASTIAN Re-Shaper 50 ml
Tento unikátní lak chrání Vaše vlasy proti krepacení, zamezuje působení vlhkosti, dlouhodobě je ﬁxuje
bez zatížení, zanechává je svěží, lesklé a jasně deﬁnované. Obsah: 50 ml SEBASTIAN Re-Shaper je…

SEBASTIAN Microweb Fiber 45 ml
Stylingový krém SEBASTIAN Microweb Fiber je pružný krém pro přetvarování vlasů. Buďte originální a
nebojte se experimentovat! Tvárná textura s hedvábnou sítí vláken přetváří i ty nejdivočejší styly u…

Naposledy zobrazené položky

SEBASTIAN Texturizer 150 ml
Po použití budou vlasy zdravější a krásnější, s přirozenou pružností a zvětšeným objemem. Tekutý gel
SEBASTIAN Texturizer pro pružnost a objem je přípravek, který dodává pružnost vlasové struktuře a…

SEBASTIAN Mousse Forte 200 ml
Silně tužící pěna SEBASTIAN Mousse Forte pro zvýraznění vln je přípravek, který Vám pomůže upravit
Vaše vlasy do účesum jaký potřebujete vytvořit. Tato silně tužící Díky speciálnímu složení vlasy…
zboží stejné od značky SEBASTIAN
více z kategorie Parfémy a kosmetika
vrátit se na seznam produktů
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Naprostá většina produktů skladem - Zítra doma
Velký výprodej, slevy až 25%!
© 2020 Zítra doma and vlastníci stránek!
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