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SILICIUM HAAR BEHANDELING
SILICIUM haar behandeling

Van de laboratoria Barex lijn is geboren SILICIUM haar behandeling
een waaier van producten met een hoog technologisch gehaltegebruikaan de
haar zoveel energie katalyseren mogelijkde natuurlijke dynamiek tussen
essentiële sporenelementen en silicium als het werkzame bestanddeel.
Ten aanzien van de huid en haarhet silicium is betrokken bij de synthese van collageen
verhoogt de elasticiteit van de haarvaten met gunstige invloeden op
microcirculatie van de hoofdhuid en vertraagt ??het verouderingsproces
tegen de vorming van vrije radicalen.

 • GEBRUIK DAILY - Si-Mn 
silicium mangaan en verdedig je haar tegen vervuiling en belasting van het milieu
met versterkende anti - time actie. Silicium is een mineraal datin de traditie
trekt kosmische energielicht en warmte. De toegevoegde waarde wordt verkregen uit de
combinatie
+ Silicon Mangaan maakt het haar anti - aging effect dankzij
versterkenbehoud van flexibiliteit. schittering en helderheid

 SHAMPOO LICHTEFFECT - anti-stress effect onmiddellijk 
innovatieve formule om Silicium + Mangaan. De actieve silanol aangedreven door
panthenol en sporenelementen mangaan (Mn)zendt licht aan het haar en water
helderheid en hydratatie.

 VEREDELINGSMIDDEL LICHTEFFECT 
Gentle formule om Silicium + Mangaan. De combinatie van actieve silanol
met panthenol en sporenelementen mangaan (Mn) en zendt licht aan het haar
ondersteuninghelderheid en bescherming. Vanwege de hoge herstructurering
voedt en versterkt de diepe geven toon en kracht. De emulsie zacht en romig
verrijkt met conditioning agentenverbetert kammen
 doos :..  350 ml dispenser

 SPRAY LICHTEFFECT 
gefunctionaliseerde silicium ultralight in samenwerking met jojoba olie en filter UV
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geeft een uitzonderlijke glans en natuurlijke. Het maakt haar heldere
de heropleving van de kleur, zonder het te verzwarennoch hen zalven
 doos :..  geen gas spray fles van 150 ml
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