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STYLING - SILICON funk?nými
Funkcionalizované kremíka tesnenie poskytuje a vytvára hier svetla, ktoré odrážajú
kryštalickej dokonalosti pôvodného kreme?a.
Kryštály, najmä tie, ktoré obsahujú kremík, boli vždy považované za príklady geometrie a
formálne dokonalosti v prírode. Vzh?ad kryštálov bola reprodukovaná z laboratória Barex,
v línii štýl, kremíka HAIR lie?by. Linka spája a odráža dokonalos? a všestrannos? tohto
minerálu, s rôznymi prípravkami, ktoré sú ur?ené na zvýšenie kreativity
a predstavivos?. Sú to výrobky, ktoré definujú, tvar, tvarova? a umož?ujú prispôsobi?
akýko?vek typ ú?esu, zabezpe?enie tesniace, ochranu, sv.
GLAZE svetelný efekt
Gél na nechty kvapalina na báze rastlinných látok, univerzálny a ?ahko ovládate?ný.
Navrhnutý tak, aby vám absolútnu kontrolu a vä?šiu kreativitu vo všetkých typoch štýl.
Kremík s funk?ným nízky bod topenia a D - panthenol sú vlasy nevidite?ného filmu, ktorý z
nich robí ?ahké a bohaté na odrazy. Nie je mastný a nezanecháva žiadne zvyšky.
Balenie : 250 ml f?aša
FOAM LIGHT EFFECT
Ideálne da? objem ú?esu ponúka prírodné a tesnenia. Funkcionalizované oxid kremi?itý
pre hodvábny pocit a D - panthenolu, spolu so špeciálnymi živicami, da? vlasom jedine?ný
a trvalý jas, ich reštrukturalizáciu.
balenia : f?aša FF / FN 250ml
SPRAY LIGHT EFFECT
Pevné štýl prirodzeným spôsobom a dlhé, dáva hebkos? a telo na vlasy.
Funkcionalizované kremíka s vysokým indexom lomu a D - panthenolu, spolu so
špeciálnymi živicami, dávajú vlasom jedine?ný a trvalý jas, je reštrukturalizácia.
balenia : f?aša 300 ml
tekuté kryštály
Obsahuje vyváženú zmes funk?nými kremíka kvapaliny s vysokou afinitou k štruktúre
vlasov, špeciálne navrhnutý tak, aby da? výnimo?ný jas a hlasitos?. Ideálne pre trvalé
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onduláciu a farbené vlasy, robí je mäkká a hodvábna na dotyk v?aka efektu laminácia a
ochranných látok. To nemá vplyv usta?ova?. Obsahuje filter Ú.v.
Balenie : 50 ml f?ašti?ka s kvapkadlom
WAX POLISH FIXING
Ideálny pre vyrezávanie fantázii sa najoriginálnejších a výstredných ú?esov. Viac
funk?nými kremík umož?uje vytváranie nádherných ú?inkov na zámky, zhlukmi a
strapcami, vytvára špeciálne osvetlenie a kontrast. Vhodné pre styling viac moderné.
Balenie : 100 ml jar
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