Beach Babe sjampó
Sjampó sem eykur gljáa og raka í hári og hársverði. Hreinsar, nærir
og gefur fyllingu. 237 ml.
Vörunúmer: 13025

Beach Babe næring
Næring sem gefur raka, gljáa og fyllingu. 237 ml.
Vörunúmer: 13026

Beach Babe Sjávarsalt sprey
Náttúrulegt salt og þari úr Dauðahafinu gefa hárinu fyllingu og
“villta” áferð. Hentar öllum hárgerðum og kalla fram "day at the
beach" útlit.
Vörunúmer: 13006

Clean Freak sjampó
Umhverfisvænt sjampó sem hreinsar einkar vel og endurnýjar
náttúrulegan raka. Sjampóið gerir hárið mun viðráðanlegra. 237
ml.
Vörunúmer: 13027

Clean Freak næring
Umhverfisvæn næring sem gefur góðan raka, slakar á spennu í
hárinu og kemur í veg fyrir slit. 237 ml.
Vörunúmer: 13028

Clean Freak þurrsjampó
Frábært þurrsjampó sem hressir upp á hárið án þvottar. Gefur
létta matta áferð.
Vörunúmer: 13009

Plump For Joy sjampó
Sjampó sem er fullkomið fyrir fíngert hár. Þykkir og veitir fyllingu,
fer mjúklega með hárið og eykur gljáa
Vörunúmer: 13035

Plump For Joy næring
Fullkomin næring fyrir fíngert hár. Þykkir, veitir fyllingu og eykur
gljáa
Vörunúmer: 13036

Plump For Joy hárþykkingarefni
Gefur raka, gljáa, eykur lyftingu og smá ooh laa laa. Frábært fyrir
fíngert, líflaust og þunnt hár
Vörunúmer: 13018

Way To Grow sjampó
Rakagefandi sjampó sem eykur fyllingu, styrkir og gefur hárinu
silkimjúka áferð.
Vörunúmer: 13012

Way To Grow næring
Rakagefandi næring sem eykur fyllingu, gefur gljáa og silkimjúka
áferð. Eykur einnig styrk hársins.
Vörunúmer: 13013

Way To Grow Leave-In næring
Eykur raka, mýkir og byggir upp styrk. Frábært til að losa úr
flækjum. Hentar öllum hárgerðum
Vörunúmer: 13024

Beat The Heat hitavörn
Sólblómaolía og A&E vítamín næra og verja hárið gegn skemmdum
frá hitatækjum. Gefur létt hald og góðan anga.
Vörunúmer: 13003

Blonde Moment sjampó
Næringarríkt sjampó fyrir ljóst og aflitað hár. Tekur gulu slikjuna úr
hárinu og frískar upp á bæði ljóst og grátt/hvítt hár.
Vörunúmer: 13039

She’s A Tease hársprey
Hársprey með stífu haldi sem inniheldur bambus sem gefur hald
og styrk.
Vörunúmer: 13001

Whip It Up hárfroða
Hárfroða sem eykur lyftingu og er þykkjandi án þess að vera
klístruð. Temur sérlega vel óstýrilátt úfið hár.
Vörunúmer: 13022

