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 silikon dan tembaga mempromosikan dari dalam kehidupan dan semangat warna, pada
saat yang sama melindungi dari agresi eksternal.
Barex telah mengembangkan sejumlah formulasi didasarkan pada kemitraan yang inovatif
antara silikon dan tembaga, meningkatkan kemampuan bawaan untuk menahan suhu
tinggi dan menyerap cahaya dari kedua keratinizing dan tindakan protektif yang lain.
Rumus silicium + tembaga meningkatkan kecerahan warna baik alami maupun buatan,
membela rambut lembut dari panas.

 SHAMPOO ANTI 
Shampoo antigiallo untuk silicium + tembaga. Sinergi silanol aktif dan melacak tembaga
elemen (Cu) mengembalikan cahaya ke garis-garis kusam dan menghidupkan kembali
refleksi dari pirang abu atau uban. Ini menetralkan beberapa kuning pada rambut putih
dan abu-abu, mengurangi pirang terang rambut kuning atau tembaga yang berlebihan,
rambut dikelantang atau disorot. Filter dengan U.V.

 SHAMPOO SALVACOLORE 
Formula untuk silicium + tembaga, ideal untuk rambut diwarnai, dikelantang, diobati.
Silanol yang aktif, dalam kombinasi dengan unsur jejak tembaga (Cu) mengungkapkan
kecemerlangan dan bersinar warna sekaligus melindungi dari memudar dan
memperpanjang semangat refleks. Efek anti - oksidan pada warna bergabung dengan
pelindung, Rambut Kusut restoratif dan membuat rambut lebih lembut.

 Balsem SALVACOLORE 
Formula untuk silicium + tembaga yang ideal untuk rambut diwarnai, dikelantang dan
diobati. Silanol yang aktif dalam hubungan dengan tembaga elemen trace (Cu), bertindak
pada integritas kutikula dengan memperkuat tindakan yang membantu melindungi batang
piston. Pelembab agen dan pH asam dengan efek smoothing mereka pada skala kutikula,
membuat rambut mudah disisir, menjaga warna panjang.
 box :  350 ml dispenser
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 SPRAY SALVACOLORE - pra - dan pasca - mewarnai 
Conditioner tanpa dibilas untuk memberikan tubuh, volume dan bersinar untuk rambut
Anda berwarna dan dikelantang. The silikon difungsikan dengan minyak Meadowfoam
membuat rambut tanpa berat ke bawah atau mengurapi mereka cerah. Disemprotkan
pada rambut kering sebelum menerapkan warna, hal ini membantu kutikula untuk
memenuhi memastikan efisiensi yang lebih baik. Diterapkan setelah pewarnaan
membawa tindakan pelembab berkepanjangan yang memperdalam warna.
 box :  tidak ada semprotan gas Botol 125 ml 
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