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silicio ir vario skatinti iš vidaus gyvenimo ir gyvumo spalvos, tuo pa?iu metu apsaugant j?
nuo išorini? agresijos.
Barex suk?r? formuli? skai?i? remiantis naujoviška partneryst?s tarp silicio ir vario,
stiprinant ?gimt? geb?jim? atlaikyti aukšt? temperat?r? ir sugeria atsižvelgiant tiek
keratinizing ir apsaugos veiksm?kito. Formul? silicio ir vario padidina spalvos ir nat?ralaus
bei dirbtinio ryškum?, ginti plaukus švelniai nuo karš?io.
ŠAMP?NAS KOVOS
Šamp?nas antigiallo ? silicio ir vario. Aktyvaus silanolis sinergija ir mikroelement? vario
(Cu) atkuria spindesio nuobodu dryželiais ir atgaivina pelen? blond arba pilkos plaukai
atspindži?. Jis neutralizuoja kai geltonai baltos ir pilkos spalvos plauk?, mažina padid?jus?
geltonos arba vario plaukai šviesiai blond, balinti arba paryškint? plaukus. Filtrai su U.V.
ŠAMP?NAS SALVACOLORE
Formul?s silicis + vario, idealiai tinka dažytiems plaukams, balintos, gydyti. Silanolis
aktyvus, kartu su mikroelement? vario (Cu) atskleidžia blizges? ir blizges? spalva, o
apsaugoti nuo išblukimo ir prat?siant refleksai gyvumo. Antioksidantas poveikis spalvos
prisijungia su apsauginiu, atkuriamojo iššukavimo ir daroplauk? minkštesn?.
BALZAMAS SALVACOLORE
Formul?s silicis + vario idealiai tinka dažytiems plaukams, balinti ir apdoroti. Silanolis
aktyvus kartu su mikroelement? vario (Cu), veikia ant odeli? vientisum? su pastiprinimui
veiksm?, kurie padeda apsaugoti st?moklio kot?. Dr?kinamasis agent? ir r?gštus j?
lyginamoji poveikis Cuticular svarstykl?s, padarytiplaukus lengviau iššukuoti, išlaikyti ilg?
spalv?.
d?ž?: , 350 ml balion?lis
PURŠKIMO SALVACOLORE - prieš ir po dažymo
Kondicionierius be skalavimo suteikti k?n?, apimt? ir blizges? J?s? plauk? spalvos ir balinti.
Silicio funkcionalizuotas meadowfoam aliejaus daro plaukus neapsunkinti arba patepti juos
šviesus. Purškiamas ant saus? plauk? prieš taikant spalv?, tai padeda odeli? laikytis
užtikrinant geresn? veiksmingum?. Taikomas po dažymo vykdo ilgalaikio dr?kinam?j?
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veiksm?, kurie didina spalv?.
d?ž?: , n?ra duj? purškimo butelis 125 ml
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