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BARVENé VLASY A SMLOUVAMI - COPPER - SILICON
CAPELLI colorati E TRATTATI - SILICIO - RAME

 k?emík a m?? podporovat v rámci života a živost barev, zárove? ji chrání p?ed vn?jšími
agresí.
Barex vyvinula ?adu formulací založených na inovativní partnerství mezi k?emíku a m?di,
zvyšuje p?irozenou schopnost odolávat vysokým teplotám a absorbovat sv?tlo a to jak
keratinizing a ochranné p?sobenídruhé. Vzorec k?emík + m?? zvyšuje jas barev jak
p?írodních a um?lých, bránit vlasy jemn? z tepla.

 SHAMPOO ANTI 
Šampon antigiallo na k?emíku + m??. Synergie aktivních silanolu a stopových prvk? m?di
(Cu), obnoví lesk na matné pruhy a oživuje odrazy blondýnka popela nebo šedé vlasy. To
neutralizuje n?které žlutá na bílé a šedé vlasy, snižuje nadm?rné žluté nebo m?? vlasy,
sv?tlá blond, odbarvené nebo zvýrazn?ný vlasy. Filtry s U.V.

 SHAMPOO SALVACOLORE 
Vzorec pro k?emík + m??, ideální pro barvené vlasy, b?lené, lé?it. Silanolový aktivní, v
kombinaci s stopových prvk? m?di (Cu), odhaluje lesk a lesk barvy a zárove? ji chrání
p?ed vyblednutím a prodlužuje živost reflex?. Anti - oxidant vliv na barvu p?ipojí ochranný,
regenera?ní detangling a ?inívlasy m?k?í.

 BALM SALVACOLORE 
Vzorec pro k?emík + m?di je ideální pro vlasy barvené, odbarvené a lé?it. Silanolový
aktivní ve spolupráci s stopových prvk? m?di (Cu), p?sobí na integritu pokožky s posilující
akci, která pomáhá chránit pístnici. Hydrata?ní látky a kyselé pH s jejich zklid?ující ú?inek
na cuticular váhy, aby se vlasy snadno roz?esávají, udržet dlouhou barvu.
 box :  350 ml dávkova?

 SPRAY SALVACOLORE - pre - a post- barvení 
Kondicionér bez oplachování, aby t?lo, objem a lesk pro vaše vlasy barvené a odbarvené.
K?emík funkcionalizovaná s Meadowfoam olej d?lá vlasy bez vážení dol? nebo pomazat je
jasné. Nast?íká na suché vlasy p?ed použitím barvu, pomáhá pokožku dodržovat zajistit
lepší ú?innost. Aplikovat po barvení nese prodloužený hydrata?ní akci, která prohlubuje
barvu.
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 box :  žádný plyn spreji 125ml 
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