
 

  
Tratamentos - cuidados com os cabelos - BAREX
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  proteína de seda e sementes de linho 
Proteína da Seda e óleo de linhaça fazem deste um multi -line exclusivo, dedicado a todos
os tipos de cabelo e formulado com um olho para aqueles frágil, estressados ??e
enfraquecidos por fatores ambientais e térmica.

 SHAMPOO 
Dupla Ação Shampoo limpa suavemente os cabelos caracterizada por raízes oleosas e
pontas secas, enfraquecido, com uma tendência a quebrar. A dupla ação é dado extrato
de bardana com Extrato de Proteína adstringente e purificante e de seda e sementes de
linho que atuam em todo o comprimento do cabelo, olhando mais nas partes secas e
desidratadas, como picos. Pode ser usado diariamente.
 caixa :  250 ml garrafa com dispenser

 MÁSCARA DE REESTRUTURAÇÃO 
Reestrutura, nutre e hidrata as partes sensibilizadas volume do cabelo e brilho sem torná-
lo pesado. Em particular, a proteína de seda e óleo de linhaça contém em sua fórmula,
ajudam a prevenir a porosidade ea formação de pontas duplas do cabelo voltando a sua
beleza natural. Aguarde alguns minutos, enxaguar bem.
 caixa :  250 ml frasco

 NÃO ÓLEO 
Tecnologia sem óleo e fixação suave torná-lo um versátil e fácil de usar, projetado para
dar controle e docilidade ao mesmo tempo. Extrato de proteína de seda e casaco de
semente de linho o cabelo superprotetora de um filme que torna elástica, hidratada e mais
resistente às agressões
 caixa :  200 ml garrafa

 cristais líquidos 
Produto específico de alto rendimento, feito para um brilho e volume de imediato. A
laminação ação específica e vedação de óleo de linhaça instantaneamente faz o cabelo
macio, brilhante e volumoso longa e protege a cutícula da ação de umidade e intempéries.
A fórmula de adição no filtro UV ajuda a aumentar o brilho do cabelo. Resultados:. Clareia
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e protege deixando o cabelo macio e suave
 caixa :  75 ml frasco de spray 
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