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SILICIUM HAIR TREATMENT
Silicium Hair Treatment

  STYLING - Silicon funktionaliserede 
Den funktionaliserede silicium segl giver og skaber skuespil af lys, der afspejler den
krystallinske perfektion af den oprindelige kvarts.
Krystallerne, især dem, der indeholder silicium, har altid været betragtet eksempler på
geometri og formel perfektion i naturen. Udseendet af krystallerne er gengivet fra
laboratorier Barex, i rækken af ??styling, Silicium hårkur. Linjen kombinerer og afspejler
perfektion og alsidighed af dette mineral, med forskellige formuleringer, der er designet til
at styrke kreativitet
og fantasi. De er produkter, der definerer, form, forme og giver dig mulighed for at tilpasse
enhver form for frisure, der sikrer forsegling, beskyttelse, bd. 

  GLAZE Lyseffekt 
Gel polish væske, baseret på vegetabilske stoffer, alsidig og nem at bruge. Designet til at
give dig absolut kontrol og mere kreativitet til alle typer af styling. Silicon funktionaliseret
lavt smeltepunkt og D - panthenol er af håret af en usynlig film, der gør dem let og rig på
refleksioner.
Ikke fedtet eller efterlade nogen rester.Container : 250 ml flaske 

  FOAM Lyseffekt 
Ideel til at give volumen til den frisure tilbyder naturlige og segl. Funktionaliserede silica for
en silkeblød følelse og D- panthenol, sammen med specielle harpiks, giver håret en unik
og varig lysstyrke, omstrukturere dem.
emballage: flaske FF / FN 250 ml 

  SPRAY Lyseffekt 
Fast styling på en naturlig måde og lang, hvilket giver silkeagtighed og krop til håret.
Funktionaliserede silicium med et højt brydningsindeks og D- panthenol, sammen med
specielle harpiks, giver håret en unik og varig lysstyrke, omstrukturere dem.
emballage: flaske 300 ml 

  flydende krystaller 
Den indeholder en afbalanceret blanding af funktionaliserede silicium væske med høj
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affinitet til strukturen af hår, der er specielt udviklet til at give exceptionel lysstyrke og
volumen. Ideel til permanentet og farvet hår, gør dem bløde og silkeblød at røre takket
være effekten af ??laminering og beskyttende midler. Det har ingen virkning fiksativ.
Indeholder filter UV
Pakke: 50 ml dropper flaske 

  bonevoks FIKSERINGSENHEDEN 
Ideel til at forme fantasi med de mest originale og excentriske frisurer. En multi
-funktionaliserede silicium tillader oprettelsen af storslåede effekter på låse, totter og
frynser, hvilket skaber særlige belysning og kontrast.
Egnet til styling mere moderne.Container : 100 ml krukke 
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