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 siliciu ?i cupru promoveze din interior via?a ?i vitalitatea de culoare, în acela?i timp,
protejandu-l de agresiunile externe.
Barex a dezvoltat un num?r de formul?ri bazate pe un parteneriat inovator între siliciu ?i
cupru, sporindcapacitatea înn?scut? de a rezista la temperaturi ridicate ?i de absorb?ie a
luminii atâtkeratinizing ?i ac?iunea protectoare a celuilalt. Formula Siliciu + cupru
îmbun?t??e?te luminozitatea culoarea atât naturale cât ?i artificiale, ap?rarea p?rul u?or de
c?ldur?.

 ?ampon 
Sampon antigiallo de siliciu + cupru. Sinergia silanol activ ?i urme de cupru elemente (Cu)
red? str?lucirea de dungi plictisitoare ?i reînvie reflec?iile de blonda cenu?? sau p?rul gri.
Se neutralizeaz? unele galben pe p?rul alb ?i gri, reduce excesiva a parului blond deschis
galben sau cupru, parul decolorat sau eviden?iate. Filtre cu U.V.

 SAMPON SALVACOLORE 
Formula de siliciu + cupru, ideal pentru p?rul vopsit, decolorat, tratate. Silanol activ, în
combina?ie cu cupru oligoelement (Cu) dezv?luie str?lucirea ?i luciul de culoare în acela?i
timp, protejandu-l de la decolorare si de a prelungi vitalitatea de reflexe. Efect anti -
oxidant de culoare se al?tur? o detangling de protec?ie, de restaurare ?i face p?rul mai
moale.

 BALM SALVACOLORE 
Formula de siliciu + ideale cupru pentru p?rul vopsit, decolorat ?i tratate. Silanol activ în
asociere cu cupru oligoelement (Cu), ac?ioneaz? asupra integrit??ii cuticula cu fortificarea
ac?iune care ajut? la protejarea tija pistonului. Agen?i ?i pH acid de hidratare cu efect de
netezire pe scara cuticular, face p?rul u?or de piept?nat, p?strând culoarea mult timp.
 cutie :  350 ml distribuitor

 SALVACOLORE SPRAY - pre- ?i post - colorat 
Balsam f?r? cl?tire pentru a da corp, volum si stralucire pentru parul colorat ?i decolorat.
Siliciu functionalizate cu ulei meadowfoam face parul f?r? cânt?rire -l jos sau unge -le
luminoase. Pulverizat pe parul uscat inainte de aplicarea culorii, ajut? cuticula pentru a se
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conforma a asigura o mai bun? eficien??. Aplicat? dup? colorarea poart? o ac?iune
prelungit? de hidratare care se adânce?te culoarea.
 cutie :  nu spray cu gaz flacon 125 ml 
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