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  STYLING - SILICON func?ionalizat 
Sigiliul de siliciu functionalizate ofer? ?i creeaz? piese de lumin? care reflect? perfec?iunea
cristalin de cuar? original.
Cristalele, în special cele care con?in siliciu, au fost întotdeauna considerate exemple de
geometrie ?i perfec?iunea formal? în natur?. Apari?ia cristalelor a fost reprodus de la
laboratoarele Barex, în linia de styling, SILICIUM p?rului de tratament. Linia combin? ?i
reflect? perfec?iunea ?i versatilitatea acestui mineral, cu formule diferite, concepute pentru
a spori creativitatea
?i imagina?ie. Acestea sunt produse care definesc, forma, sculpta ?i v? permit s?
personaliza?i orice tip de coafura, asigurând etan?are, protec?ie, Vol.. 

  GLAZE LIGHT EFFECT 
Gel lichid polonez? pe baz? de substan?e vegetale, versatil ?i u?or de utilizat. Proiectat
pentru a v? oferi un control absolut ?i mai mult? creativitate în toate tipurile de stil. Siliciu
functionalizate punct de topire sc?zut ?i D - pantenol sunt de p?rul de un film invizibil care
le face u?oare ?i bogate în reflec?ii. Nu gras sau las? reziduuri.
container : 250 ml flacon 

  FOAM LIGHT EFFECT 
Ideal pentru a da volumul la coafura, oferind naturale ?i sigiliu. Siliciu functionalizate
pentru un simt matasoasa si D - pantenol, împreun? cu rasini speciale, da parului o
stralucire unic ?i de durat?, restructurarea lor.
ambalaj : sticla de FF / FN 250 ml 

  SPRAY LIGHT EFFECT 
Styling fixat într-un mod natural ?i, dând silkiness ?i corp lung la parul. Siliciu
functionalizate cu un indice de refrac?ie mare ?i D - pantenol, împreun? cu rasini speciale,
da parului o stralucire unic ?i de durat?, restructurarea lor.
ambalaj : flacon de 300 ml 

  cristale lichide 
Acesta con?ine un amestec echilibrat de fluid siliciu functionalizate cu afinitate mare
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lastructura parului, special concepute pentru a oferi luminozitate ?i volum excep?ional.
Ideal pentru parul permed ?i colorate, le face moale si matasoasa la atingere datorita la
efectul de laminare ?i agen?i de protec?ie. Nu are efect fixativ. Contine filtru U.V.
Ambalaj: 50 ml flacon picur?tor 

  WAX POLISH FIXARE 
Ideal pentru sculptura fantezie cu coafuri cele mai originale ?i excentrice. Un silicon multi-
func?ionalizat permite crearea de efecte magnifice la sistemele de închidere, smocuri ?i
franjuri, crearea de iluminat speciale ?i contrast. Potrivit pentru styling mai modern.
container : 100 ml borcan 
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