
NO INHIBITION CURL DEFINER 140ML

€ 19,95

Flexibiliteit en een lange houdbaarheid...definieert 
en modelleert... elke krul is bestand tegen vocht. 
Het elimineert pluis,waardoor het haar 
elastisch,geconditioneerd en glanzend blijft.

Met guarana & organische extracten.

Anti-statische, film-vormende en fixerende 
bestanddelen geven aan het haar zachtheid en 
glans,het elimineert statische elektriciteit.

Vochtinbrengende bestanddelen geven hydratatie  
en weerstand tegen vocht en zorgen zo voor het 
anti-frizz effect.

Verzorgende bestanddelen geven zachtheid en  
glans, maken het haar makkelijk doorkambaar en 
voorkomen zo statische elektriciteit, dit dankzij het 
filmvormende effect.
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NO INHIBITION SMOOTHING CREAM 200ML

GLADMAKENDE CRÈME

Wij willen extreem glad haar.. bestand tegen vocht.. met maximale glans en anti-pluis werking, dit terwijl 
het haar beheersbaar, glad en zijdezacht blijft.

Met guarana en organische extracten.

Een innovatieve siliconenemulsie zorgt voor een transparante film die gladmaakt, beschermt en het haar 
verzorgt, zonder te verzwaren.

Speciale, verzorgende en verzachtende bestanddelen bevorderen de creatie en de houdbaarheid van 
krullen, beschermen het haar tegen de hitte, dit dankzij de anti-pluis film.
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NO INHIBITION 12 WONDERS 140ML

Intensief masker in spray vorm met 12 bijzondere 
eigenschappen. Zijdezacht haar, een ongelofelijk 
volume en een fluweelachtige textuur. Geschikt 
voor elk type en soort haar: gekleurd, natuurlijk, 
dun, dik, recht of krullend haar.

Herstelt elk type haar
Anti pluis

Voorkomt gespleten punten
Hitte bescherming

Lang houdbare styling
Sterk ontwarrend

Prachtige glans
Geeft volume

Vergemakkelijkt gebruik stijltang
Beschermt en behoudt de kleur

Beschermt tegen UV stralen
Verzacht de schubbenlagen
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NO INHIBITION FLUID GLOSS 50ML

GLANS SERUM

Slechts enkele druppels geven aan het haar een
extreme glans en een zijdezacht gevoel.

Speciaal ontwikkeld om pluis te voorkomen tijdens
en na de styling en om de haarvezel tegen hitte en

mechanische apparaten te beschermen. 
Geeft zachtheid, glans en maakt het haar

gemakkelijk doorkambaar.

De fluid gloss zorgt voor het behoud van een
optimale balans van de innerlijke hydratatie

van het haar.

Met guarana & organische extracten.

NO INHIBITION STICKY PASTE 

Een veelzijdige en kleverige pasta,  creëert elke 
hairstyle.

Met guarana & organische extracten.

Kwalitatief hoogwaardige ingrediënten geven 
textuur aan het haar met stevig resultaat, 
conditioneerd het haar en maakt het veerkrachtig.

Verzachtende en hydraterende bestanddelen 
verminderen het elektrostatische resultaat op het 
haar.

© Copyright All-In-One Pascale 2019



NO INHIBITION VOLUMIZER HAIRSPRAY
100ML

VOLUMEGEVENDE HAARLAK

Een haarlak die een lange houdbaarheid aan
het kapsel geeft met een memory-effect.

Deze haarlak geeft een flexibele, sterke en
volumegevende ondersteuning aan het haar.

Zonnefilters beschermen tegen de
schadelijke zonnestralen.
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