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 silici i coure promoure des de dins la vida i la vitalitat del color, alhora que el protegeix de
les agressions externes.
Barex ha desenvolupat una sèrie de formulacions a base d'una associació innovadora
entre el silici i el coure, l'augment de la capacitat natural de resistir altes temperatures i
d'absorbir la llum tant de la queratinitzant i acció protectora de l'altra. La fórmula silici +
coure millora la lluminositat del color tant natural com artificial, defensant els cabells
suaument amb la calor.

 SHAMPOO ANTI 
Shampoo antigiallo al silici + coure. La sinergia de silanol activa i oligoelement coure (Cu)
restaura lluminositat a ratlles opaques i reviu les reflexions de la rossa cendra o el pèl gris.
Neutralitza mica de groc en el pèl blanc i gris, redueix l'excés de pèl ros clar groc o coure,
els cabells blanquejat o marcada. Filtres amb U.V.

 SHAMPOO SALVACOLORE 
Fórmula per al silici + coure, ideal per a cabells acolorits, blanquejada, tractat. El silanol
actiu, en combinació amb el oligoelement coure (Cu), revela la brillantor i la brillantor del
color, mentre que el protegeix de la decoloració i prolongar la vitalitat dels reflexos. Efecte
anti - oxidant en el color s'uneix a, desembolicar restaurador de protecció i fa que el cabell
més suau.

 Balm SALVACOLORE 
Fórmula per al silici + ideals coure per a cabells acolorits, blanquejat i tractat. El silanol
actiu en associació amb l'element de traça de coure (Cu), actua sobre la integritat de la
cutícula amb la fortificació d'acció que ajuda a protegir el fill de pistó. Els agents i de pH
àcid hidratant amb el seu efecte de suavitzat en les escales de la cutícula, fer que el
cabell fàcil de pentinar, mantenint un color de llarga.
 quadre :  350 ml dispensador

 SALVACOLORE SPRAY - pre i post - coloració 
Condicionador sense aclarit per donar cos, volum i brillantor al teu cabell de color i es
blanqueja. El silici funcionalitzat amb oli d'herba de la prada fa que el cabell sense endurir
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o ungir brillant. Ruixa en el cabell sec abans d'aplicar el color, que ajuda a la cutícula per
complir garantir una millor eficiència. Aplicat després de la tinció porta una acció hidratant
de llarga durada que s'aprofundeix el color.
 quadre :  no aerosol de gas ampolla 125 ml 
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