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  STYLING - SILICON funktion 
Den funktionsilikonpackningger och skapar pjäser av ljus som speglar den kristallina
perfektion av den ursprungliga kvarts.
Kristallerna, speciellt de som innehåller kisel, har alltid ansetts vara exempel på geometri
och formell perfektion i naturen. Utseendet på kristallerna har återgivits från laboratorier
Barex, i raden av styling, Kisel Hårvård. Linjen kombinerar och speglar perfektion och
mångsidigheten av detta mineral, med olika formuleringar, som syftar till att öka
kreativiteten
och fantasi. De är produkter som definierar, form, skulptera och gör att du kan skräddarsy
någon typ av frisyr, säkerställa tätning, skydd, vol. 

  GLASYR Ljuseffekt 
Gel polish vätska baserad på vegetabiliska ämnen, mångsidiga och enkla att använda.
Designad för att ge dig absolut kontroll och mer kreativitet för alla typer av styling. Kisel
funktionaliserad med låg smältpunkt och D- pantenol är av håret på en osynlig film som
gör dem lätta och rika på reflexer. Inte fet eller lämna några rester.
Container : 250 ml flaska 

  FOAM Ljuseffekt 
Perfekt att ge volym till frisyren som erbjuder naturliga och sigill. Funktionaliserad
kiseldioxid för en silkeslen känsla och D - pantenol, tillsammans med speciella hartser, ge
håret en unik och varaktig ljusstyrka, omstrukturera dem.
förpackning : flaska FF / FN 250 ml 

  SPRAY ljuseffekt 
Fast styling på ett naturligt sätt och lång, vilket ger silkiness och kropp till håret.
Funktionaliserad silikon med högt brytningsindex och D - pantenol, tillsammans med
speciella hartser, ge håret en unik och varaktig ljusstyrka, omstrukturera dem.
förpackning : flaska 300 ml 

  vätskekristaller 
Den innehåller en balanserad blandning av funktionaliskiselvätskamed hög affinitet till
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strukturen på håret, speciellt utformad för att ge exceptionell ljusstyrka och volym. Perfekt
för permanentat och färgat hår, gör dem mjuka och silkeslen tack vare effekten av
laminering och skyddsämnen. Det har ingen effekt fixativ. Innehåller filtrering U.V.
Förpackning: 50 ml droppflaska 

  Wax Polish FIXING 
Perfekt för att skulptera fantasi med de mest originella och excentriska frisyrer. En
multifunktionkisel möjliggör skapandet av magnifika effekter på lås, tofsar och fransar,
skapa särskild belysning och kontrast. Lämplig för styling mer modern.
Container : 100 ml burk 
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