
Invisiblewear® Shampo
Rengjør og gir volum og tekstur til håret. For-

bereder flatt og livløst hår til en ukomplisert frisyre.

Naturlige ingredienser gjør håret mykt og lett å 

håndtere. 300 ml.

 235,-

Invisiblewear® Conditioner
Flokeløsende conditioner som bygger volum og 

skaper grunnlaget for styling. Rik på naturlige in-

gredienser som tilfører fuktighet,  gjør håret deilig 

og mykt, glansfullt og lett å style. 300 ml.

 245,-

Invisiblewear® Memory Shaper 
Styling lotion
Definerer håret. Lett hold. Håret kan formes 

elegant med fleksibelt hold og en flott glans.

Perfekt for en naturlig finish. 250 ml.

 275,-

Invisiblewear® Volume Whip
Et naturlig alkoholfritt og luftig skum med god 

fuktsperre og et langvarig naturlig hold.

Kontrollerer frizz og tilfører glans uten å tørke ut 

håret. 200 ml.

 349,-

Invisiblewear®  
Undone Texture Hairspray
Hårspray med medium hold som gir en sexy og 

naturlig tekstur. Gir volum til flatt og livløst hår og 

støtte til en frisyre som er enkel å håndtere. 197 ml.

 349,-

Invisiblewear® Shampo
Rengjør og gir volum og tekstur til håret. For-

bereder flatt og livløst hår til en ukomplisert frisyre.

Naturlige ingredienser gjør håret mykt og lett å 

håndtere. 300 ml.

 235,-

Invisiblewear® Pump Me Up
Et fantastisk, lett og usynlig volum og tekstur 

pulver-stylingprodukt, som fordeles lett i håret.

Bygger volum i flatt og livløst hår. 10 g.
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