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 O QUE É
  SENS.ÙS EASYLIGHTS DECO é um pó descolorante  
 branco aconselhado para os serviços de  
 descoloração à mão livre.

 O QUE FAZ
  SENS.ÙS EASY LIGHTS DECO pode ser utilizado  
 em cabelos naturais ou coloridos. Nas condições  
 ideais, possui um poder de clareamento de até 7  
 níveis.
  Graças ao CAULINO, ao ÓLEO DE DAMASCO  
 e à GOMA XANTANA, SENS.ÙS EASY LIGHTS DECO   
 adere ao cabelo preservando a correta relação  
 entre clareamento e respeito dos fios.

 COMO SE USA
  Mistura-se com SENSUS LUX ACTIVATOR 10 
 VOL (3%), 20 VOL (6%), 30 VOL (9%). A escolha  
 do creme oxidante varia conforme a necessidade de  
 clareamento e as condições dos cabelos. O  
 tempo de repouso pode variar entre 10 e 50  
 minutos, conforme o tipo de clareamento desejado. 

  Aconselhamos pesar o pó descolorante e o  
 creme oxidante para utilizar o descolorante com  
 todas as suas características e funções
 Aconselha-se controlar o processo de clareamento 
 a cada 5/10 minutos.

SENS.ÙS EASY LIGHTS DECO, pó descolorante branco para serviços de precisão e à mão 
livre, uma ferramenta para dar vida à criatividade dos profissionais.

Uma nova ferramenta SENS.ÙS para os coloristas mais exigentes.

 PRECISÃO EXTREMA, o descolorante adere  
 facilmente ao cabelo e permanece exatamente  
 onde o colorista quer.

 CORRETA CONSISTÊNCIA, possibilidade de  
 personalização da mistura em 1:2 ou 1:3.

 CREME FLEXÍVEL,fácil e agradável de passar.
 COM:

EASY LIGHTS DECO - 450g

VANTAGENS

Caulino
Remineralizante

Óleo de Damasco
Protetor e emolient

Xanthan Gum
Hidratante e 
proporciona 
viscosidade
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 O QUE É
  SENS.ÙS ZERO ORANGE DECO é um pó  
 descolorante azul dedicado á neutralização dos  
 reflexos laranjas-amarelados. A solução perfeita  
 para os serviços de clareamento, para trabalhos  
 parciais ou totais com técnicas que precisam de  
 tempos rápidos de realização.

 O QUE FAZ
  SENS.ÙS ZERO ORANGE DECO clareia os cabelos  
 naturais ou coloridos cosmeticamente. Nas  
 condições ideais, possui um poder de clareamento  
 de até 7 níveis.

 COMO SE USA
  Se prepara com SENS.ÙS LUX ACTIVATOR OU 
 SENS.ÙS CREAM ACTIVATOR 10 VOL (3%), 20 VOL 
 (6%), 30 VOL (9%), 40 VOL (12%), com uma  
 relação de mistura de 1:2 (1 parte de pó  
 descolorante e 2 partes de creme oxidante).  
 A escolha do creme oxidante varia conforme a  
 necessidade de clareamento e as condições dos  
 cabelos. O tempo de repouso pode variar entre 10 e 50 
 minutos, conforme o tipo de clareamento desejado.
 
  Aconselhamos pesar o pó descolorante e o  
 creme oxidante para utilizar o descolorante com  
 todas as suas características e funções
 Aconselha-se controlar o processo de clareamento 
 a cada 5/10 minutos.

SENS.ÙS ZERO ORANGE DECO, pó descolorante azul com ação anti-laranja/amarelo, para 
serviços de descoloração em cabelos naturais ou coloridos cosmeticamente, utilizável 

com todas as técnicas conhecidas pelos profissionais.

Uma ferramenta para trabalhar eficazmente em todas as variações de loiro.

 DESCOLORANTE “ALL ROUND”, criado para  
 trabalhar com qualquer metodologia de aplicação.

 CLAREAMENTO MARCADO, mesmo nos  
 cabelos coloridos cosmeticamente, tutelado  
 pela ação das PROTEÍNAS DO TRIGO E DO 
 ÓLEO DE MACADÂMIA.

 A GOMA GUAR preserva a estabilidade do  
 creme por todo o tempo de aplicação,  
 garantino um trabalho perfeito ao profissional  
 mais atento.

 RESPEITO DOS CABELOS, os plus como  
 PROTEÍNAS DO TRIGO, ÓLEO DE MACADÂMIA E 
 GOMA GUAR protegem os cabelos e os  
 preservam macios e brilhantes, para exaltar o  
 loiro realizado

ZERO ORANGE DECO - 450g

VANTAGENS

Proteínas do Trigo
Condicionamento 
e emulsificação

Óleo de Macadâmia
Calmante e 

condicionador

Goma Guar
Calmante e 
suavizante
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 O QUE É
  SENS.ÙS ZERO YELLOW DECO é um pó  
 descolorante ótimo para neutralizar os reflexos  
 dourados graças à sua pigmentação roxa. 
 Perfeito para os trabalhos mais complexos que  
 precisam de tempos de repouso mais longos.

 O QUE FAZ
  SENS.ÙS ZERO YELLOW DECO clareia os cabelos  
 naturais ou coloridos cosmeticamente. Nas  
 condições ideais, possui um poder de clareamento  
 de até 7 níveis.
  Graças aos ÓLEOS DE DAMASCO e ARGÃO, SENS.ÙS
 ZERO YELLOW DECO respeita plenamente a fibra,  
 tornando-se uma ferramenta perfeita para cabelos  
 naturais com uma estrutura delicada ou já tratados.

 COMO SE USA
  Se prepara com SENS.ÙS LUX ACTIVATOR OU 
 SENS.ÙS CREAM ACTIVATOR 10 VOL (3%), 20 VOL 
 (6%), 30 VOL (9%), 40 VOL (12%), com uma  
 relação de mistura de 1:2 (1 parte de pó  
 descolorante e 2 partes de creme oxidante).  
 A escolha do creme oxidante varia conforme a  
 necessidade de clareamento e as condições dos  
 cabelos. O tempo de repouso pode variar entre 10 e 50 
 minutos, conforme o tipo de clareamento desejado.

  Aconselhamos pesar o pó descolorante e o  
 creme oxidante para utilizar o descolorante com  
 todas as suas características e funções
 Aconselha-se controlar o processo de clareamento 
 a cada 5/10 minutos.

SENS.ÙS ZERO YELLOW DECO, pó descolorante roxo com ação anti-amarelecimento, dedicado 
aos trabalhos de clareamento em cabelos tratados ou sensibilizados, adapto a todas as técnicas 

mais amadas pelos profissionais.

Uma nova ferramenta SENS.ÙS para o maior respeito dos cabelos, sem renunciar ao loiro.

 Graças ao ÓLEO DE ARGÃO, o descolorante protege o  
 cabelo durante o clareamento, respeitando ainda  
 mais a sua estrutura. 

 O efeito remineralizante do CAULINO, junto ao  
 efeito protetor e hidratante o ÓLEO DE DAMASCO,  
 tornam o SENS.ÙS ZERO YELLOW DECO uma  
 ferramenta necessária para o colorista mais atento.

ZERO YELLOW DECO - 450g

VANTAGENS

 PODER PROTETOR, o descolorante, com o seu poder  
 protetor, é adapto aos trabalhos que requerem tempo  
 e controle ideal do clareamento. A pigmentação roxa  
 permite neutralizar os reflexos amarelos.

 FACILIDADE DE MISTURA, com SENS.ÙS ZERO YELLOW 
 DECO, para criar de forma simples a correta  
 consistência, tanto para aplicações com papel quanto  
 para trabalhos totais graças ao SENS.ÙS LUX ACTIVATOR,  
 para obter um creme mais compacto, ou ao SENS.ÙS 
 CREAM ACTIVATOR para obter uma mistura descolorante  
 mais macia.

 PROGRESSÃO DO CLAREAMENTO CONTROLADO, graças  
 aos plus da fórmula, SENS.ÙS ZERO YELLOW DECO, é útil  
 também nos trabalhos mais complexos para trabalhar  
 com tranquilidade e precisão

Caulino
Remineralizante

Óleo de Argão
Protetor e 

antioxidante

Óleo de Damasco
Protetor e emolient
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 O QUE É
  SENS.ÙS ULTRA PLATINUM 9 DECO é um pó  
 descolorante cinza aconselhado para os serviços  
 de clareamento intenso.

 O QUE FAZ
  SENS.ÙS ULTRA PLATINUM 9 DECO clareia os  
 cabelos naturais ou coloridos cosmeticamente. Nas  
 condições ideais, possui um poder de clareamento   
 de até 9 níveis.
  Coadjuvado pela ação do CARVÃO VEGETAL,  
 SENS.ÙS ULTRA PLATINUM 9 DECO clareia de eficaz  
 mesmo os cabelos mais difíceis, levando-os ao  
 loiro puro.

 COMO SE USA
  Se prepara com SENS.ÙS LUX ACTIVATOR OU 
 SENS.ÙS CREAM ACTIVATOR 10 VOL (3%), 20 VOL 
 (6%), 30 VOL (9%), 40 VOL (12%), com uma  
 relação de mistura de 1:2 (1 parte de pó  
 descolorante e 2 partes de creme oxidante).  
 A escolha do creme oxidante varia conforme a  
 necessidade de clareamento e as condições dos  
 cabelos. O tempo de repouso pode variar entre 10 e 50 
 minutos, conforme o tipo de clareamento desejado.

  Aconselhamos pesar o pó descolorante e o  
 creme oxidante para utilizar o descolorante com  
 todas as suas características e funções
 Aconselha-se controlar o processo de clareamento 
 a cada 5/10 minutos.

SENS.ÙS ULTRA PLATINUM 9 DECO, pó descolorante cinza com elevado poder clareador, 
uma ferramenta útil para enfrentar serviços de clareamento mesmo nos cabelos difíceis e 

coloridos cosmeticamente, utilizando a técnica preferida.

Um novo tool da SENS.ÙS para os amantes do loiro puro.

ULTRA PLATINUM 9 DECO - 450g

 Clareamento rápido e performante.
 Pode ser utilizado com qualquer técnica de aplicação.
 Graças aos ÓLEOS de DAMASCO e BABAÇU,  

 SENS.ÙS ULTRA PLATINUM 9 DECO protege os  
 cabelos durante o clareamento.

 Efeito purificante e branqueante derivado do  
 CARVÃO VEGETAL.

 ALTO PODER CLAREADOR: O descolorante  
 une ao seu alto poder clareador o pigmento  
 cinza, obtendo como efeito um louro puro.  
 A pigmentação neutraliza os reflexos quentes  
 criando o efeito platino.

 APLICAÇÃO AGRADÁVEL, após ter preparado o  
 creme, será muito simples aplicar os produtos  
 nas áreas desejadas. Os plus e as substâncias  
 tamponantes no interior da fórmula garantem  
 uma perfeita adesão e a estabilidade da mistura.

VANTAGENS

Carvão Vegetal
Ação purificadora

e clareadora

Óleo de Damasco
Protetor e emolient

Óleo de Babassu
Protetor e 
hidratante
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Carvão Vegetal
Ação purificadora

e clareadora

Óleo de Damasco
Protetor e emolient

Inulina
(Extrato de Chicória)

Hidratante

 O QUE É
  SENS.ÙS CREAM BLACK DECO é um creme  
 descolorante preto, aconselhado para os trabalhos  
 de retoque nas raízes e de precisão.

 O QUE FAZ
  SENS.ÙS CREAM BLACK DECO clareia os cabelos  
 naturais ou coloridos cosmeticamente. Nas  
 condições ideais, possui um poder de clareamento  
 de até 7 níveis. Aconselha-se o uso de SENS.ÙS  
 CREAM BLACK DECO com SENS.ÙS LUX ACTIVATOR  
 ou SENS.ÙS CREAM ACTIVATOR

 • Graças à INULINA, SENS.ÙS CREAM BLACK DECO  
 adere perfeitamente ao cabelo preservando a correta  
 relação entre clareamento e respeito dos fios.

 COMO SE USA
  Se prepara com SENS.ÙS LUX ACTIVATOR OU 
 SENS.ÙS CREAM ACTIVATOR 10 VOL (3%), 20 VOL 
 (6%), 30 VOL (9%), 40 VOL (12%), com uma  
 relação de mistura de 1:2 (1 parte de pó  
 descolorante e 2 partes de creme oxidante).  
 A escolha do creme oxidante varia conforme a  
 necessidade de clareamento e as condições dos  
 cabelos. O tempo de repouso pode variar entre 10 e 50 
 minutos, conforme o tipo de clareamento desejado.

  Aconselhamos pesar o creme descolorante e o  
 creme oxidante para utilizar o descolorante com  
 todas as suas características e funções
 Aconselha-se controlar o processo de clareamento 
 a cada 5/10 minutos.

SENS.ÙS CREAM BLACK DECO, creme descolorante preto para serviços de precisão.
Uma ferramenta impecável para enfrentar os serviços de retoque das raízes e para 

neutralizar os desagradáveis reflexos resíduos, com simplicidade e segurança. 

Uma ferramenta técnica inovadora SENS.ÙS para os profissionais do loiro.

 PODER CLAREADOR E NEUTRALIZANTE, o creme  
 descolorante une o seu poder clareador à pigmentação  
 preta para obter rapidamente o efeito desejado. O  
 descolorante adere facilmente ao cabelo e permanece  
 exatamente onde o colorista quer.

 UMA CORRETA CONSISTÊNCIA CREMOSA, a densidade  
 do creme, parecida à de uma coloração, torna  
 SENS.ÙS CREAM BLACK DECO a ferramente perfeita  
 para os serviços de retoque das raízes e para todas  
 as necessidades de clareamento e correção, utilizando a 
  técnica preferida.

 FÁCIL APLICAÇÃO, bastará um simples toque para  
 fazer aderir da forma desejada o descolorante aos  
 cabelos, qualquer que seja a área a ser tratada. Os  
 agentes protetores e proporcionadores de viscosidade  
 ajudarão a estabilizar a correta quantidade de creme,  
 para um serviço impecável!

VANTAGENS

CREAM BLACK DECO - 450g
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EASY LIGHTS DECO - 450g

ZERO YELLOW DECO - 450g

ZERO ORANGE DECO - 450g

ULTRA PLATINUM 9 DECO - 450g

CREAM BLACK DECO - 450g

PLUS: KAOLIN, APRICOT OIL, XANTHAN GUM

PLUS: KAOLIN, APRICOT OIL, ARGAN OIL

PLUS: CORN PROTEINS, MACADAMIA OIL, GUAR GUM

PLUS: VEGETAL CHARCOAL, APRICOT OIL, BABASSU OIL

PLUS: VEGETAL CHARCOAL, INULIN, APRICOT OIL

1:2

1:2

MIXING
RATIO:

MIXING
RATIO:

1:2

MIXING
RATIO:

1:2

1:2 - 1:3

MIXING
RATIO:

MIXING
RATIO:

PT

7 
NÍVEIS

7 
NÍVEIS

7 
NÍVEIS

9 
NÍVEIS

7 
NÍVEIS

ATÉ
50'

ATÉ
50'

ATÉ
50'

ATÉ
50'

ATÉ
50'

IDEAL PARA:
Trabalho de 
branqueamento à mão 
livre

IDEAL PARA:
Branqueamento controlado 
em estruturas sensíveis 
naturais ou coloridas / 
iluminadas até 50%

IDEAL PARA:
Branqueamento em 
estruturas difíceis 
naturais ou coloridas

IDEAL PARA:
Branqueamento rápido 
e intenso em estruturas 
difíceis naturais ou 
coloridas

IDEAL PARA:
Relâmpago de rebrota
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 O QUE É
  SENS.ÙS ZERO DECO creme clareador delicado  
  para cabelos naturais ou coloridos cosmeticamente.

 O QUE FAZ
  Clareamento com papel em cabelos naturais e coloridos
  Técnicas à mão livre nos cabelos naturais
  Lighten up nos cabelos coloridos

 COMO SE USA
  Misturar SENS.ÙS LUX ACTIVATOR OU SENS.ÙS 
  CREAM ACTIVATOR 40 VOL (12%), com as  
  seguintes proporções de mistura:

  MIXING RATIO:
   Clareamento com papel 1:2
   Técnicas à mão livre: 1:1,5 - 1:2
   Lighten up: 1:2

  TEMPO DE REPOUSO até 80 minutos, controlar  
  constantemente.

 Recomenda-se pesar sempre o creme 
 clareador e o creme oxidante para utilizar o 
 produto com todas as suas características.

SENS.ÙS ZERO DECO, clareia de até 5 tons os cabelos naturais (7 sob fontes de calor)
e de até 3 tons os cabelos coloridos* cosmeticamente. 

Uma ferramenta para ampliar as propostas dos serviços de clareamento.

 Pode ser utilizado com todas as técnicas de aplicação
 Graças ao ÓLEO DE BABAÇU e à QUERATINA VEGETAL,  

 SENS.ÙS ZERO DECO protege e hidrata os cabelos  
 durante o clareamento, pois é indicado para os cabelos  
 tratados.

 Clareamento delicado e controlo do reflexo residual:  
 SENS.ÙS ZERO DECO, graças ao progressivo efeito  
 do clareamento, controla de modo ideal a presença  
 dos resíduos de reflexos quentes.

 DESEMPENHO: o creme conjuga o seu poder clareador  
 progressivo com a delicadeza de um produto sem  
 persulfatos.

 TEXTURA CREMOSA: A consistência de 
 SENS.ÙS ZERO DECO simplifica e tornarápido o  

 trabalho com todas as técnicas de clareamento.  
 SENS.ÙS ZERO DECO é a escolha  perfeita para quem  
 deseja uma ferramenta prática.

 APLICAÇÃO: após ter preparado a mistura de 
 SENS.ÙS ZERO DECO, o seu uso será simples e  

 agradável. Os plus e as substâncias tratantes  
 presentes na sua fórmula garantem uma ótima  
 estabilidade da mistura e uma perfeita aderência aos  
 cabelos.

ZERO DECO - 100ml

VANTAGENS

Queratina Vegetal
Preserva e protege a 

estrutura do cabelo durante a 
fase de clareamento.

Óleo de Babaçu
protège les cheveux et 

maintient leur hydratation 
pendant l’éclaircissement en 

les rendant faciles à peigner et 
à gérer.

CABELOS 
COLORIDOS* 

Tons de clareamento

CABELOS 
NATURAIS

Técnicas de 
clareamento com 

papel
Técnicas de 

clareamento à mão 
livre

CABELOS FINOS

DESEMPENHO CABELOS NATURAIS CABELOS COLORIDOS

Clareamento
bom

Clareamento
médio

Clareamento
ótimo

Recomenda-se controlar o procedimento de clareamento a cada 15 minutos

*Para o melhor resultado nos cabelos coloridos cosmeticamente, aconselhamos a aplicação 
em alturas de tom de castanho claro (5) para cima. É importante identificar a altura de tom 
de partida e a espessura dos cabelos. O uso de papel e de uma fonte de calor moderada 

aumentará o desempenho do produto.

Clareamento
bom

Clareamento
bom

CABELOS MÉDIOS

MAX 5 MAX 3

SIM SIM

SIM NÃO

Clareamento
leve

CABELOS GROSSOS
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1:1,5

 SENS.ÙS ZERO DECO é perfeito para as técnicas 
de clareamento com papel, acelerando e melhorando o 
desempenho.

 COMO SE USA
  Proporção de mistura 1:2.
  Aplicar o produto no papel com a técnica preferida;
  Controlar o clareamento a cada 15 minutos  
  durante o tempo de atuação. 
  Uma vez alcançado o resultado desejado,  
  enxaguar o produto.
OBS. NO CASO DE CABELOS COLORIDOS 
COSMETICAMENTE, ACONSELHAMOS O USO ABAIXO 
DO NÍVEL 5.
OBS. O USO DE UMA FONTE MODERADA DE CALOR IRÁ 
ACELERAR OS TEMPOS DE EXECUÇÃO, MELHORANDO 
O DESEMPENHO DO PRODUTO.

 SENS.ÙS ZERO DECO e o produto adapto para suavizar 
manchas e intensidades de tom não desejadas** durante o 
tempo de atuação da coloração.
 SENS.ÙS ZERO DECO permite combinar os dois serviços 
acelerando o procedimento.

 COMO SE USA
  Aplicar nas raízes a coloração final escolhida durante  
  a fase de diagnóstico.
  Preparar a mistura do SENS.ÙS ZERO DECO.
  Passar o produto nas áreas com manchas e intensidades.
  Enxaguar simultaneamente no fim do tempo de  
  repouso do serviço de coloração na raiz.

** NO CASO DE MANCHAS MAIS ESCURAS DE UM TOM, RESPEITO 
À COR FINAL DESEJADA, ESCOLHER O SERVIÇO DE LIMPEZA DA 
COR COM CRYSTAL COLOR REMOVER.

 SENS.ÙS ZERO DECO é perfeito para técnicas de clareamento 
à mão livre nos cabelos naturais (balayage), lo efeito será um 
resultado de nuance delicada.

 COMO SE USA
  Preparar a mistura de Zero Deco com uma proporção  
  de mistura de 1:1,5 ou 1:2
  Passar o produto com a técnica à mão livre preferida.
  Controlar o clareamento a cada 15 minutos durante o  
  tempo de atuação.
  Uma vez alcançado o resultado desejado, enxaguar  
  o produto.

OBS.   A DILUIÇÃO 1:1,5 TORNA O PRODUTO MAIS ADEQUADO À 
TÉCNICA À MÃO LIVRE, SE DESEJAR OBTER UM PRODUTO MAIS 
SUAVE, USE A DILUIÇÃO 1:2.

1 - CLAREAMENTO COM PAPEL 3 - LIGHTEN UP

2 - TÉCNICAS À MÃO LIVRE

1
Zero Deco 1

Zero Deco

1
Zero Deco

1
Zero Deco

2
Activator 2

Activator

1,5
Activator

2
Activator

até alcançar 
o objetivo

até alcançar 
o objetivo

até alcançar 
o objetivo

até alcançar 
o objetivo

1:2
1:2

1:2
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pH range 4.00
4.50

pH range 3.50
4.00

A linha de produtos que lhe permite aperfeiçoar o SERVIÇO TÉCNICO

Após o serviço técnico, lavar cuidadosamente os cabelos com LOCKING SHAMPOO.

Aplicar uma boa quantidade de LOCKING SHAMPOO nos cabelos, massageando delicadamente o couro 
cabeludo, os comprimentos e as pontas. Deixar atuar o LOCKING SHAMPOO durante 5 minutos. Esta 
passagem é importante para neutralizar os efeitos do serviço técnico, estabilizar os cabelos e 
começar a ação acidificante necessária. Repetir a aplicação se necessário. Enxaguar abundantemente 
e secar os cabelos com uma toalha. Proceder com o tratamento LOCKING CONDITIONER.

LOCKING SHAMPOO é enriquecido com Zanthalene e Alga Klamath, ricos de sais minerais e vitamina 
C, reequilibra o ph fisiológico dos cabelos e elimina eventuais resíduos. Prolonga a duração dos 
serviços. SEM PARABENOS.

Pulverizar o LOCKING SPRAY sobre os cabelos húmidos, nos comprimentos e nas pontas.

Massagear delicadamente desembaraçando lentamente os cabelos. Pentear os cabelos com um 
pente de dentes largos para distribuir da melhor maneira o LOCKING SPRAY.

LOCKING SPRAY é um acidificante leave-in sem enxágue. Esta passagem é importante para 
estabilizar os cabelos após o serviço técnico e para continuar a ação acidificante necessária.

LOCKING SPRAY é enriquecido com Zanthalene e Alga Klamath, ricos de sais minerais e vitamina 
C, reequilibra o ph fisiológico dos cabelos e elimina eventuais resíduos. Prolonga a duração dos 
serviços. SEM PARABENOS.

Aplicar o LOCKING CONDITIONER após o LOCKING SHAMPOO.

Massagear delicadamente raízes, comprimentos e pontas para distribuir perfeitamente o produto. Aplicar 
novamente o LOCKING CONDITIONER se necessário.
Deixar atuar de 5 a 15 minutos. Um tempo de atuação superior melhora a eficácia do tratamento. Esta 
passagem é importante para neutralizar os efeitos do serviço técnico, estabilizar os cabelos e começar a 
efetuar uma intensa e necessária ação acidificante. O uso de uma fonte de calor durante o tempo de repouso 
potencia ulteriormente o efeito reequilibrante do LOCKING CONDITIONER. Enxaguar abundantemente e secar 
os cabelos com uma toalha. Proceder com o tratamento LOCKING SPRAY.

LOCKING CONDITIONER é enriquecido com Zanthalene e Alga Klamath, ricos de sais minerais 
e vitamina C, reequilibra o ph fisiológico dos cabelos e elimina eventuais resíduos. Prolonga a 
duração dos serviços. SEM PARABENOS.

LOCKING SHAMPOO - 1000ml

LOCKING SPRAY - 200ml

LOCKING CONDITIONER - 1000ml

LOCKING
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