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 kremík a me? podporova? v rámci života a živos? farieb, zárove? ju chráni pred
vonkajšími agresiou.
Barex vyvinula rad formulácií založených na inovatívne partnerstvo medzi kremíka a medi,
zvyšuje prirodzenú schopnos? odoláva? vysokým teplotám a absorbova? svetlo a to ako
keratinizing a ochranné pôsobenie druhej. Vzorec kremík + me? zvyšuje jas farieb ako
prírodných a umelých, bráni? vlasy jemne z tepla.

 SHAMPOO ANTI 
Šampón antigiallo na kremíka + me?. Synergia aktívnych silanolu a stopových prvkov medi
(Cu), obnoví lesk na matné pruhy a oživuje odrazy blondínka popola alebo sivé vlasy. To
neutralizuje niektoré žltá na biele a sivé vlasy, znižuje nadmerné žltej alebo me? vlasy,
svetlá blond, odfarbené alebo zvýraznený vlasy. Filtre s Ú.v.

 SHAMPOO SALVACOLORE 
Vzorec pre kremík + me?, ideálny pre farbené vlasy, bielené, lie?i?. Silanolový aktívny, v
kombinácii s stopových prvkov medi (Cu), odha?uje lesk a lesk farby a zárove? ju chráni
pred vyblednutím a predlžuje živos? reflexov. Anti - oxidant vplyv na farbu pripojí
ochranný, regenera?ný detangling a robí vlasy mäkšie.

 BALM SALVACOLORE 
Vzorec pre kremík + medi je ideálny pre vlasy farbené, odfarbené a lie?i?. Silanolový
aktívne v spolupráci s stopových prvkov medi (Cu), pôsobí na integritu pokožky s
posil?ujúci akciu, ktorá pomáha chráni? piestnicu. Hydrata?né látky a kyslé pH s ich
upokojujúci ú?inok na cuticular váhy, aby sa vlasy ?ahko roz?esávajú, udrža? dlhú farbu.
 box :  350 ml dávkova?

 SPRAY SALVACOLORE - pre- a post - farbenie 
Kondicionér bez oplachovania, aby telo, objem a lesk pre vaše vlasy farbené a odfarbené.
Kremík funkcionalizované s Meadowfoam olej robí vlasy bez váženia dole alebo pomaza?
je jasné. Nastrieka na suché vlasy pred použitím farbu, pomáha pokožku dodržiava?
zabezpe?i? lepšiu ú?innos?. Aplikova? po farbení nesie pred?žený hydrata?ný akciu, ktorá
prehlbuje farbu.
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 box :  žiadny plyn spreji 125ml 
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