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 silic và ??ng thúc ??y t? bên trong cu?c ??i và s?ng ??ng c?a màu s?c, ??ng th?i b?o v?
nó kh?i xâm l??c t? bên ngoài.
Barex ?ã phát tri?n m?t s? công th?c d?a trên quan h? ??i tác sáng t?o gi?a silicon và
??ng, t?ng c??ng kh? n?ng b?m sinh ?? ch?u ???c nhi?t ?? cao và h?p th? ánh sáng c?a
c? hai keratinizing và hành ??ng b?o v? c?a ng??i khác. Công th?c silic + ??ng t?ng c??ng
?? sáng c?a màu s?c c? t? nhiên và nhân t?o, b?o v? tóc m?t cách nh? nhàng t? nhi?t.

 G?I CH?NG 
D?u g?i ??u antigiallo ?? silic + ??ng. S?c m?nh t?ng h?p c?a silanol ho?t ??ng và theo dõi
??ng y?u t? (Cu) khôi ph?c r?ng r? ?? v?t bu?n t? và h?i sinh ph?n ánh c?a các cô gái tóc
vàng tro ho?c tóc màu xám. Nó vô hi?u hóa m?t s? vàng trên mái tóc b?c tr?ng và màu
xám, làm gi?m quá nhi?u cô gái tóc vàng mái tóc màu vàng ho?c ??ng, tóc t?y tr?ng ho?c
?ánh d?u. B? l?c v?i U.V.

 G?I SALVACOLORE 
Công th?c ?? silic + ??ng, lý t??ng cho tóc nhu?m, t?y tr?ng, ?i?u tr?. Các silanol ho?t
??ng, k?t h?p v?i nguyên t? vi l??ng ??ng (Cu) cho th?y s? r?c r? và t?a sáng c?a màu s?c
trong khi b?o v? nó kh?i m? d?n và kéo dài s? s?ng ??ng c?a ph?n x?. Tác d?ng ch?ng oxy
hóa vào màu s?c tham gia m?t b?o v?, ph?c h?i và Detangling làm cho tóc m?m h?n.

 BALM SALVACOLORE 
Công th?c ?? silic + lý t??ng ??ng cho tóc nhu?m, t?y tr?ng và ?i?u tr?. Các silanol ho?t
??ng k?t h?p v?i nguyên t? vi l??ng ??ng (Cu), tác ??ng lên s? toàn v?n c?a l?p bi?u bì v?i
c?ng c? hành ??ng ?ó giúp b?o v? piston. Gi? ?m ??i lý và ?? pH có tính axit có tác d?ng
làm m?n c?a h? trên quy mô cuticular, làm cho tóc d? ch?i, gi? màu lâu.
 h?p :  350 ml qu?

 phun SALVACOLORE - tr??c và sau màu 
?i?u mà không r?a ?? cung c?p cho c? th?, kh?i l??ng và ?? bóng cho mái tóc c?a b?n màu
và t?y tr?ng. Silic ch?c hóa d?u Meadowfoam làm cho tóc mà không có tr?ng l??ng nó
xu?ng ho?c x?c d?u cho h? t??i sáng. Phun lên tóc khô tr??c khi áp d?ng màu s?c, nó giúp
các l?p bi?u bì ?? th?c hi?n ??m b?o hi?u qu? t?t h?n. Áp d?ng sau khi nhu?m mang m?t
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hành ??ng gi? ?m kéo dài mà ?ào sâu màu s?c.
 h?p :  không phun khí chai 125 ml 
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