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STYLING - SILICON difungsikan
The silikon segel difungsikan memberikan dan menciptakan drama cahaya yang
mencerminkan kesempurnaan kristal kuarsa asli.
Kristal, terutama yang mengandung silikon, selalu dianggap contoh geometri dan
kesempurnaan resmi di alam. Munculnya kristal telah direproduksi dari laboratorium
Barex, di garis styling, silicium PERAWATAN RAMBUT. Garis menggabungkan dan
mencerminkan kesempurnaan dan fleksibilitas dari mineral ini, dengan formulasi yang
berbeda, dirancang untuk meningkatkan kreativitas
dan imajinasi. Mereka adalah produk yang mendefinisikan, bentuk, memahat dan
memungkinkan Anda untuk menyesuaikan jenis gaya rambut, memastikan penyegelan,
perlindungan, Vol.
Glaze TERANG PENGARUH
Gel cairan polish berdasarkan zat nabati, fleksibel dan mudah digunakan. Dirancang untuk
memberikan kontrol mutlak dan lebih kreativitas untuk semua jenis styling. Silicon
difungsikan titik leleh rendah dan D - panthenol adalah rambut dari sebuah film tak terlihat
yang membuat mereka ringan dan kaya refleksi. Tidak berminyak atau meninggalkan
residu.
Kontainer : 250 ml botol
FOAM TERANG PENGARUH
Ideal untuk memberikan volume pada rambut yang menawarkan alam dan segel. Silika
difungsikan untuk merasa halus dan D - panthenol, bersama-sama dengan resin khusus,
memberikan rambut kecerahan yang unik dan abadi, restrukturisasi mereka.
kemasan : botol FF / FN 250 ml
SPRAY TERANG PENGARUH
Styling tetap dengan cara alami dan panjang, memberikan berseri-seri dan tubuh untuk
rambut. Silikon difungsikan dengan indeks bias tinggi dan D - panthenol, bersama-sama
dengan resin khusus, memberikan rambut kecerahan yang unik dan abadi, restrukturisasi
mereka.
kemasan : botol 300 ml
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LIQUID CRYSTALS
Ini berisi campuran yang seimbang dari cairan silikon difungsikan dengan afinitas tinggi
dengan struktur rambut, khusus dirancang untuk memberikan kecerahan luar biasa dan
volume. Ideal untuk dikeriting dan rambut berwarna, membuat mereka lembut dan halus
saat disentuh berkat pengaruh laminating dan agen pelindung. Tidak memiliki efek fiksatif.
Berisi Filter U.V.
Paket : 50 ml botol penetes
WAX POLISH PENETAPAN
Ideal untuk patung fantasi dengan gaya rambut yang paling asli dan eksentrik. Sebuah
silikon multi- difungsikan memungkinkan penciptaan efek megah di kunci, jumbai dan
pinggiran, menciptakan pencahayaan khusus dan kontras. Cocok untuk styling yang lebih
modern.
Kontainer : 100 ml jar
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