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STYLING - SILICON funk?ními
Funkcionalizovaný k?emíku t?sn?ní poskytuje a vytvá?í her sv?tla, které odrážejí
krystalické dokonalosti p?vodního k?emene.
Krystaly, zejména ty, které obsahují k?emík, byly vždy považovány za p?íklady geometrie
a formální dokonalosti v p?írod?. Vzhled krystal? byla reprodukována z laborato?e Barex,
v linii styl, k?emíku HAIR lé?by. Linka spojuje a odráží dokonalost a všestrannost tohoto
minerálu, s r?znými p?ípravky, které jsou ur?eny ke zvýšení kreativity
a p?edstavivost. Jsou to výrobky, které definují, tvar, tvarovat a umož?ují p?izp?sobit
jakýkoliv typ ú?esu, zajišt?ní t?snicí, ochranu, sv.
GLAZE sv?telný efekt
Gel na nehty kapalina na bázi rostlinných látek, univerzální a snadno ovladatelný. Navržen
tak, aby vám absolutní kontrolu a v?tší kreativitu ve všech typech styl. K?emík s funk?ním
nízký bod tání a D - panthenol jsou vlasy neviditelného filmu, který z nich d?lá lehké a
bohaté na odrazy. Není mastný a nezanechává žádné zbytky.
Balení: 250 ml láhev
FOAM LIGHT EFFECT
Ideální dát objem ú?esu nabízí p?írodní a t?sn?ní. Funkcionalizované oxid k?emi?itý pro
hedvábný pocit a D-panthenolu, spolu se speciálními prysky?icemi, dát vlas?m jedine?ný a
trvalý jas, jejich restrukturalizaci.
balení : láhev FF / FN 250ml
SPRAY LIGHT EFFECT
Pevné styl p?irozeným zp?sobem a dlouhé, dává hebkost a t?lo na vlasy.
Funkcionalizované k?emíku s vysokým indexem lomu a D -panthenolu, spolu se
speciálními prysky?icemi, dávají vlas?m jedine?ný a trvalý jas, je restrukturalizace.
balení : láhev 300 ml
tekuté krystaly
Obsahuje vyváženou sm?s funk?ními k?emíku kapaliny s vysokou afinitou ke struktu?e
vlas?, speciáln? navržen tak, aby dát výjime?ný jas a hlasitost. Ideální pro trvalé ondulaci
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a barvené vlasy, d?lá je m?kká a hedvábná na dotek díky efektu laminace a ochranných
látek. To nemá vliv ustalova?. Obsahuje filtr U.V.
Balení : 50 ml lahvi?ka s kapátkem
WAX POLISH FIXING
Ideální pro vy?ezávání fantazii se nejorigináln?jších a výst?edních ú?es?. Více funk?ními
k?emík umož?uje vytvá?ení nádherných ú?ink? na zámky, chomá?i a t?ásn?mi, vytvá?í
speciální osv?tlení a kontrast. Vhodné pro styling více moderní.
Balení: 100 ml jar
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