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CABELOS COLORIDOS E TRATADOS - COBRE -
SILICONE
CAPELLI colorati E TRATTATI - Silicio - RAME

 silício e cobre promover a partir de dentro da vida e vibração da cor, ao mesmo tempo,
protegendo-o contra as agressões externas.
Barex tem desenvolvido uma série de formulações com base em uma parceria inovadora
entre silício e cobre, aumentando a capacidade inata de suportar altas temperaturas e de
absorver a luz tanto da queratinização e ação protetora do outro. A fórmula de silício +
cobre aumenta o brilho da cor natural e artificial, defendendo o cabelo delicadamente com
o calor.

 SHAMPOO ANTI 
Shampoo antigiallo de silício + cobre. A sinergia de silanol ativa e oligoelementos cobre
(Cu) restaura a luminosidade para estrias maçante e revive as reflexões do loiro cinza ou
cabelos grisalhos. Ele neutraliza um pouco de amarelo no cabelo branco e cinza, reduz
excesso de loiro claro cabelo amarelo ou cobre, cabelos descoloridos ou destacada.
Filtros com U. V.

 SHAMPOO SALVACOLORE 
Fórmula para silício + cobre, ideal para cabelos coloridos, branqueada, tratada. O silanol
ativa, em combinação com o elemento traço de cobre (Cu), revela o brilho e brilho da cor,
protegendo- de desvanecer-se e prolongar a vivacidade de reflexos. O efeito anti -
oxidante sobre a cor une, um restaurador de protecção desembaraçamento e faz com que
o cabelo mais suave.

 BALM SALVACOLORE 
Fórmula para silício + cobre ideal para cabelos coloridos, branqueada e tratada. O silanol
activo em associação com o elemento de rastreio de cobre (Cu), actua sobre a
integridade da cutícula com acção fortificante que ajuda a proteger a haste do pistão.
Agentes e pH ácido Hidratante com o seu efeito de suavização na balança cuticulares,
fazer o cabelo fácil de pentear, mantendo longo cor.
 caixa :  350 ml dispenser
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 SALVACOLORE SPRAY - pré e pós -coloração 
Condicionador sem enxágüe para dar corpo, volume e brilho ao seu cabelo colorido e
branqueada. O silício funcionalizado com óleo meadowfoam faz o cabelo sem pesar para
baixo ou ungi-los brilhante. Pulverizado no cabelo seco antes de aplicar a cor, ajuda a
cutícula para cumprir garantindo uma melhor eficiência. Aplicado após coloração carrega
uma ação hidratante prolongada que se aprofunda a cor.
 caixa :  sem spray de gás de garrafa 125 ml 
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