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 tractaments línia de cura de la JOC, Barex tecnoattività identifica el concepte de la seva
filosofia. Tecnoattività indica la possibilitat de desenvolupar noves i infinites combinacions
d'ingredients actius naturals dins de les instal · lacions de biotecnologia que mantenen
viva l'acció i millorin les seves capacitats per resoldre problemes fisiològic del cabell.

 SÈRUM REVITALITZANT - pretractament 
S'utilitza abans de rentar el cabell lliure de qualsevol residu que sufocar, neteja el cuir
cabellut de les toxines acumulades i millora la circulació subcutània crear condicions
favorables per a l'absorció dels tractaments posteriors caure. També calma, suavitza i
protegeix, dóna benestar durant el massatge.
 quadre :  30 ml
viària
AJUDANT  PÈRDUA SHAMPOO ANTI - HAIR 
Fall Shampoo d'energia instantània. El vigoritzant i vascularising energia per al cabell,
deixant una sensació duradora de frescor i benestar. Neteja suaument, deixant el cabell
suau i fàcil de pentinar.
 caixa:  ampolles de 250 i 1000 ml

ANTI - TRACTAMENT CAPIL · LAR PÈRDUA AJUDANT  - tractament de xoc escenari 
Tractament antiaging multifactorial que millora l'ancoratge del cabell amb una acció de xoc
real en la papil dèrmica, el que contribueix a la millora de la salut del seu cabell.
 quadre :  vial de 12 ml en caixa de 12 unitats

 CREMA DIÀRIA - fase de manteniment 
Antiaging loció per al cabell feble, tendeix a caure com un complement als tractaments
específics. Nodreix i vitamines per al cabell sensible i protegeix contra l'envelliment i la
contaminació ambiental. En contacte amb el cuir cabellut juga un refrescant, purificant,
calmant, de manera que fins i tot recomana l'ús en presència de sèu i la caspa.
 quadre :  ampolla de 100 ml 
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