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 szilikon és a réz el?segítik a az élet és élénk színek, ugyanakkor védi azt a küls?
hatásoktól.
Barex kifejlesztett számos alapuló kiszerelések közötti partnerség egy innovatív szilícium
és réz, fokozza a veleszületett képessége, hogy ellenálljon a magas h?mérséklet és a fény
elnyel? mind az elszarusodó és véd? hatású a többi. A képlet szilícium + réz növeli a
fényer? a színek természetes és mesterséges, védi a hajat óvatosan a t?zr?l.

 sampon ANTI 
Sampon antigiallo a szilícium + réz. A szinergia aktív szilanol és nyomelem a réz (Cu)
visszaállítja ragyogását unalmas csíkok és új életre a reflexiók a hamu sz?ke vagy szürke
haja. Ez semlegesíti a néhány sárga fehér és szürke haj, csökkenti a túlzott sárga vagy
réz haj fény sz?ke, fehérített vagy kijelölt hajat. Sz?r?k, UV

 sampon SALVACOLORE 
Formula szilícium + réz, ideális a festett haj, fehérített, kezelt. A szilanol aktív, együtt
nyomelem a réz (Cu) feltárja a ragyogó és fényét színes miközben védi azt a fakulásnak,
és meghosszabbítja az élénk reflexek. Antioxidáns hatása a színes csatlakozik a véd?,
helyreállító hajbontó és teszi a hajat lágyabb.

 BALM SALVACOLORE 
Formula szilícium + réz ideális festett haj, fehérített és kezelni. Az aktív szilanol társítva
nyomelem réz (Cu), hat a integritását a kutikula azzal fortifying intézkedést, amely segít
megvédeni a dugattyúrudat. Hidratáló anyagokat és savas pH a simító hatása a kutikuláris
mérleg, hogy a haj könnyen fés?, miközben hosszú színes.
 box :  350 ml adagoló

 SPRAY SALVACOLORE - pre - és post- színez? 
Kondicionáló öblítés nélkül, hogy a test, mennyisége és fényét a hajat szín? és fehérített.
A szilícium funkciós meadowfoam olaj teszi a hajat anélkül, hogy súlya le, vagy kend ?ket
világos. Permetezett száraz hajra, miel?tt a szín, ez ??segíti a kutikula ahhoz
hatékonyságának javítása. Után alkalmazott festés hordoz egy hosszabb hidratál, hogy
mélyíti a színt.
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 box :  nincs gáz spray palackot 125 ml 
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