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STYLING - SILICON gefunctionaliseerde
De gefunctionaliseerde siliconen afdichting geeft en creëert toneelstukken van licht dat de
kristallijne perfectie van de oorspronkelijke kwarts reflecteren.
De kristallen, met name die silicium bevatten, zijn altijd beschouwd als voorbeelden van
de geometrie en formele perfectie in de natuur. Het uiterlijk van de kristallen is
gereproduceerd van de laboratoria Barex, in de lijn van styling, SILICIUM haar
behandeling. De lijn combineert en weerspiegelt de perfectie en veelzijdigheid van dit
mineraal, met verschillende formuleringen, ontworpen om de creativiteit te verbeteren
en verbeelding. Het zijn producten die definiëren, vorm, beeldhouwen en kunt u elk type
kapsel aanpassen, zorgen voor afdichting, bescherming, Vol.
GLAZE LICHTEFFECT
Gel polish vloeistof op basis van plantaardige stoffen, veelzijdig en gemakkelijk te
gebruiken. Ontworpen om u absolute controle en meer creativiteit te geven aan alle
soorten van styling. Silicon gefunctionaliseerde laag smeltpunt en D - panthenol zijn van
het haar van een onzichtbare film die hen licht en rijk aan reflecties maakt. Niet vettig of
geen residu achter.
Container : 250 ml fles
FOAM LICHTEFFECT
Ideaal om volume te geven aan het kapsel met natuurlijke en afdichting.
Gefunctionaliseerde silica voor een zijdezacht gevoel en D - panthenol, samen met
speciale harsen, geven het haar een unieke en blijvende helderheid, herstructureren.
verpakking : fles FF / FN 250 ml
SPRAY LICHTEFFECT
Vaste styling op een natuurlijke manier en lang, waardoor zachtheid en body aan het haar.
Gefunctionaliseerde silicium met een hoge brekingsindex en D - panthenol, samen met
speciale harsen, geven het haar een unieke en blijvende helderheid, herstructureren.
verpakking : fles 300 ml
Vloeibare kristallen
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Het bevat een uitgebalanceerd mengsel van gefunctionaliseerde siliconenvloeistof met
hoge affiniteit aan de structuur van het haar, speciaal uitzonderlijke helderheid en volume
te geven. Ideaal voor gepermanent en gekleurd haar, maakt ze zacht en zijdeachtig
aanvoelt dankzij het effect van lamineren en beschermende middelen. Het heeft geen
effect fixeermiddel. Bevat filter U.V.
Pakket : 50 ml druppelflesje
boenwas VASTSTELLING
Ideaal voor beeldhouwen fantasie met de meest originele en excentrieke kapsels. Een
multi - gefunctionaliseerde silicium laat de oprichting van de prachtige effecten op sloten,
bosjes en franjes, het creëren van speciale verlichting en contrast. Geschikt voor styling
moderner.
Container : 100 ml jar
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