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FäRGADE HåR OCH FöRDRAG - KOPPAR - SILICON
CAPELLI COLORATI E TRATTATI - Silicio - RAME

 kisel och koppar främja inifrån liv och livfullhet av färg, samtidigt skydda den från yttre
aggressioner.
Barex har utvecklat ett antal formuleringar som bygger på ett innovativt partnerskap
mellan kisel och koppar, förbättra den medfödda förmågan att tåla höga temperaturer och
att absorbera ljus av både keratinizing och skyddande verkan på den andra. Formeln kisel
+ koppar ökar ljusstyrkan för färgen både naturliga och konstgjorda, försvarar håret
försiktigt från värmen.

 SHAMPOO ANTI 
Schampo antigiallo till kisel + koppar. Synergieffekterna av aktiva silanol och spårämnet
koppar (Cu) återställer lyster till tråkiga ränder och återupplivar de reflektioner av aska
blont eller grått hår. Det neutraliserar en del gult på vitt och grått hår, minskar överdriven
gul eller koppar hår ljus blont, blekt eller slingat hår. Filter med UV

 SHAMPOO SALVACOLORE 
Formel för kisel + koppar, perfekt för färgat hår, blekt, behandlas. Silanolen aktiva, i
kombination med spårämne koppar (Cu) avslöjar briljans och glans av färg och samtidigt
skydda den från blekning och förlänga livet i reflexer. Anti -oxidant effekt på färg ansluter
sig till ett skyddande och stärkande detangling och gör håret mjukare.

 BALM SALVACOLORE 
Formel för kisel + koppar perfekt för färgat hår, blekt och behandlat. Den silanol aktiva i
association med spårelementet koppar (Cu), verkar på integriteten av nagelband med
stärkande åtgärder som bidrar till att skydda kolvstången. Fuktgivande medel och surt pH
med deras utjämnande effekt på cuticular skalor, gör håret lätt att kamma, hålla långa färg.
 box :  350 ml dispenser

 SPRAY SALVACOLORE - före och efter färgning 
Condi utan sköljning för att ge kropp, volym och glans till ditt hår färgat och blekt. Kisel
med funktionella meadowfoam olja gör håret utan att tynga ner eller smörja dem ljusa.
Sprayas på torrt hår innan du applicerar färgen, det hjälper nagelband att följa säkerställa
bättre effektivitet. Tillämpas efter färgning bär en långvarig återfuktande åtgärder som
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fördjupar färgen.
 box :  ingen gas sprayflaska 125 ml 
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