


Šviesina,
atkuria,
tonuoja

Ši sistema leis pasiekti nepriekaištingų 
rezultatų užtikrindama tolygų plaukų 
šviesinimą ir plauko apsaugą. Priemonės 
padės sustiprinti ir atkurti dažomo plauko 
struktūrą, sumažinti plaukų lūžinėjimą.

Efektyviausias būdas pasiekti trokštamą 
blondinės atspalvį nepažeidžiant plauko!

SUPERPLEX – tai Barex Italiana 
mokslininkų kruopščiai sukurta 
salono procedūrų sistema skirta 
šviesiaplaukėms.
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POLIAMINO CUKRAUS 
KONDENSATAS

Tai baltymų ir cukraus mišinys, 
tiesiogiai veikiantis ir atkuriantis 
plauko disulfidinius tiltelius. 
Kondicionuoja, drėkina ir apsaugo 
plauką nuo lūžinėjimo.

AMINO RŪGŠTYS
Tai organinės keratino sudedamo-
sios dalys. Atstato plaukų struktūrą, 
suteikia plaukams žvilgesio ir 
elastingumo.

GILUS POVEIKIS

Maža molekulinė masė leidžia 
veikliosioms medžiagoms giliai 
prasiskverbti į plauko struktūrą.

SUMANUS POVEIKIS
Efektyviai atnaujinamos pažeistos
plauko struktūros jungtys.

IŠLIEKANTIS POVEIKIS

Hidratacinės savybės padeda įsotinti 
plaukus vandeniu, išlaiko drėgmės 
pusiausvyrą, jog plaukai žvilgėtų ir 
būtų stiprūs ilgą laiką.

Veikliosios medžiagos



PRIVALUMAI:

·  integruota apsauga nuo plaukų 
   lūžinėjimo

·  šviesinimas iki 9 tonų 

·  apsaugo plauko struktūrą

·  laipsniškas ir nuoseklus šviesinimas 

·  lengva maišyti ir paskirstyti ant plaukų

·  dažant nenuteka ir neišbrinksta

·  plaukai tampa švelnūs ir žvilgantys

PRIVALUMAI:

·  integruota apsauga nuo plaukų 
   lūžinėjimo

·  šviesinimas iki 7 tonų 

·  tinka visoms bazėms

·  apsaugo plauko struktūrą

·  laipsniškas ir nuoseklus šviesinimas 

·  lengva maišyti ir paskirstyti ant plaukų

·  dažant nenuteka ir neišbrinksta

·  plaukai tampa švelnūs ir žvilgantys

Šviesinantys milteliai
HIGH PERFORMANCE

Šviesinantys milteliai
HIGH LIFTING

400 g 400 g



PRIVALUMAI:

·  idealiai tinka dažytiems plaukams

·  švelniai valo

·  stirpina ir atstato

·  švelnina ir glotnina

·  be SLES

·  be parabenų

·  dermotologiškai patvirtinta

PRIVALUMAI:

·  maitina

·  išlaiko drėgmę

·  pasižymi tiesinamuoju efektu

·  švelnina ir glotnina

·  stiprina ir atstato

·  palengvina plauko šukavimą

·  be parabenų

·  dermotologiškai patvirtinta

Atstatantis šampūnas
KERATIN BONDER, pH 4.8

Atstatantis kondicionierius
KERATIN BONDER, pH 3.8

750 ml / 250 ml 750 ml / 250 ml



PRIVALUMAI:

·  besvorė, neapsunkinanti tekstūra

·  natūraliai formuoja

·  suteikia apimties ir žvilgesio

·  suvaldo ir glotnina

·  be parabenų

·  dermotologiškai patvirtinta

PRIVALUMAI:

·  su augaliniu fermentuotų aliejų mišiniu
   ir natūraliais ekstraktais

·  stiprina plaukus

·  apsaugo nuo karščio, UV spindulių

·  paryškina spalvą

·  atstato lūžinėjančius galiukus

·  švelnina ir saugo nuo vėlimosi

·  be parabenų ir alkoholio

·  galima maišyti su kitais Superplex 
   produktais

Gelinis formavimo 
fluidas

LIGHTWEIGHT JELLY FLUID, pH 6.5
Atkuriantis formavimo 
aliejus

BLONDE BOOSTER

150 ml 30 ml



PRIVALUMAI:

·  neutralizuoja geltoną plaukų atspalvį

·  pagerina plaukų blizgesį

·  švelniai plauna

PRIVALUMAI:

·  neutralizuoja geltoną plaukų atspalvį

·  pagerina plaukų blizgesį

·  maitina ir giliai restruktūrizuoja

·  pasižymi tiesinamuoju efektu

·  stiprina ir atstato plauką

·  atkuria trapius plaukus

·  be parabenų

·  dermotologiškai patvirtinta

·  stiprina ir atstato plauką

·  sušvelnina ir suminkština

·  be SLES

·  be parabenų

·  dermotologiškai patvirtinta

Spalvą puoselėjantis 
šampūnas

KERATIN COOL BLONDE, pH 4.8
Spalvą puoselėjantis
kondicionierius

KERATIN COOL BLONDE, pH 4.0

750 ml / 250 ml 750 ml / 250 ml



Plaukus apsauganti
atkuriamoji priemonė

BONDING POTION, pH 7.7

PRIVALUMAI:

·  atkuria po procedūrų nualintus ar
   pažeistus plaukus

·  apsaugo ir sustiprina plauko pluoštą

·  stiprina plauko šaknis

·  plaukai tampa lengvai suvaldomi
   ir elastingi

·  išryškina, suteikia žavesio ir išlaiko
   plaukų spalvą

·  intensyviai drėkina

50 ml

KAIP NAUDOTI?

Skysta priemonės tekstūra gali būti 
įmaišoma į kitas priemones plaukų 
priežiūros ar formavimo procedūrų 
metu. Taip pat ji gali būti maišoma su 
vandeniu. Rekomenduojama naudoti 
su bet kuria kita Barex Italiana plaukų 
priežiūros priemone, pavyzdžiui, 
kauke. Nuo garbanotų iki tiesių plaukų, 
nuo išbalinto iki natūralaus plauko, 
priemonė efektyviai taikoma visiems 
plaukų tipams.

Mišinių proporcijas galite pamatyti 
instrukcijoje. 



* Naudojant silpnesnę (3 % arba 2,1 %) oksidacinę emulsiją laikymo laiką galima 
pratęsti iki 60 minučių. Į naudojamą oksidacinės emulsijos kiekį neatsižvelgiama.

Procedūros

PLAUKŲ 
TIPAS

LAIKYMO
LAIKAS*

REZULTATAS

Dažyti
sruogomis

Labiau kontroliuojamas
rezultatas, maksimaliai
išsaugant plauko struktūrą.

Labiau kontroliuojamas
rezultatas, maksimaliai
išsaugant plauko struktūrą.

Didesnė plaukų apsauga
naudojant stiprius oksidan-
tus.

Balinti

Nedažyti

40 min.

40 min.

40 min.

1 pilna
pipetė

1 pilna
pipetė

1 pilna
pipetė

30 g

10 g

10 g

PLAUKŲ BALINIMAS BE KARŠČIO PRIEMONIŲ

LAIKYMO
LAIKAS

REZULTATAS

Greitesnis balinimo procesas
nepažeidžiant plauko struktūros.

30 min.1 pilna
pipetė

30 g

PLAUKŲ BALINIMAS SU KARŠČIO PRIEMONĖMIS



UNIBLEND susideda iš 6 spalvų pigmentų. Tai itin 
koncentruoti, universalūs ir tyri pigmentai, kurie 

atnaujins kiekvieno profesionalaus salono spalvas – 
tereikia juos sumaišyti su Barex produktais. Užtenka 

vos kelių lašų sukurti geidžiamą spalvą!



Maišydami pigmentus išgaukite 
nesibaigiančią įvairovę atspalvių. Nuo 
populiariausių iki pastelinių spalvų – 
išreikškite savo kūrybiškumą ir 
sukurkite išskirtinį klientės įvaizdį!

Unikali ir universali
pigmentų sistema

LAIKYMO
LAIKAS

REZULTATAS

Geresnis spalvinių pigmentų 
įsiskverbimas ir paskirstymas 
plaukų struktūroje.

30 min.1 pilna
pipetė

2 pilnos pipetės
pasirinktos spalvos
pigmento




