NAUJIENOS

GLOTNUMO IR SPINDESIO SUTEIKIANTI

produktų linija

SPALVĄ IŠRYŠKINANTI

produktų linija

ATKURIANTIS

plaukų aliejus

GLOTNUMO IR SPINDESIO SUTEIKIANTI

Sutramdo maištaujančius ir besiveliančius plaukus ir suteikia jiems ypatingo glotnumo. Sudėtyje
esantys baltymai ir natūralūs aliejai itin suminkština plaukus ir padidina jų spindesį.

Tiršta ir kreminė kaukė neleidžia plaukams veltis ir ramina, glotnina bei minkština plaukus. Sudėtyje
esantys baltymai ir natūralūs aliejai atkuria plauko struktūrą ir jį suvaldo, suteikiant papildomo
spindesio.

šampūnas

plaukų kaukė

Moringa baltymai ir aliejus ramina galvos odą, atkuria ir neleidžia plaukams veltis. Sertifikuoti
organiški argano ir linų sėmenų aliejai giliai maitina, atkuria ir glotnina plauko pluoštą.

Moringa baltymai ir aliejus ramina galvos odą, atkuria ir neleidžia plaukams veltis. Sertifikuoti
organiški argano ir linų sėmenų aliejai giliai maitina, atkuria ir glotnina plauko pluoštą.

MORINGA BALTYMAI

MORINGA BALTYMAI

LINŲ SĖMENŲ ALIEJUS

LINŲ SĖMENŲ ALIEJUS

ARGANO ALIEJUS

ARGANO ALIEJUS

ORO DEL MAROCCO

ORO DEL MAROCCO

GLOTNUMO IR SPINDESIO SUTEIKIANTIS

plaukų aliejus

PLAUKŲ ALIEJAUS PRIVALUMAI

» Universalus aliejus gali būti naudojamas prieš ir po formavimo
Svarbus ritualas norint savo plaukus paversti švelniais it šilkas. Pritraukiantis
savo unikaliu aromatu ir savo sudėtyje turintis tris, ypač vertingus ir natūralius
aliejus, jis suteikia plaukams švelnumo, spindesio bei juos apsaugo.

» Maitina plaukus ir suteikia jiems svarbiausias medžiagas
» Puoselėja, apsaugo ir suteikia spindesio
» Suteikia mikštumo, tvirtumo ir glotnumo plauko pluoštui
» Padeda apsaugoti plauką nuo išorinių neigiamų veiksnių
» Skleidžia rytietišką gėlių aromatą
» Apsaugo plauko paviršinį sluoksnį nuo pažeidimų

MORINGA BALTYMAI

» Ramina, glotnina, neleidžia plaukams veltis
» Suteikia plaukams lengvumo jausmą
» Apsaugo nuo karščio džiovinant plaukus arba formuojant

LINŲ SĖMENŲ ALIEJUS

ARGANO ALIEJUS

ORO DEL MAROCCO

ORO DEL MAROCCO

GLOTNUMO IR SPINDESIO SUTEIKIANTIS

SPALVĄ IŠRYŠKINANTIS

šampūnas

Išsaugo plaukų spalvą ir suteikia jiems nepaprasto spindesio. Sudėtyje esantys natūralūs ekstraktai
ir aliejai ilgam išryškina spalvą ir suteikia plaukams žavesio. Bolivinė balanda atstato ir apsaugo
plaukus ir neleidžia jų spalvai išblukti.
Bolivinė balanda atstato ir apsaugo plaukus ir neleidžia jų spalvai išblukti. Kaktusų sėklų aliejus
atgaivina plauko pluoštą, drėkina ir švelnina. Sertifikuoti organiški argano ir linų sėmenų aliejai
giliai maitina, atstato ir glotnina plaukus.

kondicionierius

Drėkina plaukus, neleidžiant jiems veltis bei išlaikant jų spalvą ir spindesį. Giliai maitina plauką, glotnindamas ir švelnindamas plauko pluoštą. Sudėtyje esantys natūralūs ekstraktai ir aliejai glotnina
plaukus ir išryškina jų spalvą.
Bolivinė balanda atstato ir apsaugo plaukus ir neleidžia jų spalvai išblukti. Kaktusų sėklų aliejus
atgaivina plauko pluoštą, drėkina ir švelnina. Sertifikuoti organiški argano ir linų sėmenų aliejai
giliai maitina, atstato ir glotnina plaukus.

KAKTUSŲ ALIEJUS

KAKTUSŲ ALIEJUS

BOLIVINĖ BALANDA

BOLIVINĖ BALANDA

LINŲ SĖMENŲ ALIEJUS

LINŲ SĖMENŲ ALIEJUS

ARGANO ALIEJUS

ARGANO ALIEJUS

ORO DEL MAROCCO

ORO DEL MAROCCO

SPALVĄ IŠRYŠKINANTIS

plaukų aliejus

PLAUKŲ ALIEJAUS PRIVALUMAI

» Universalus aliejus gali būti naudojamas prieš ir po formavimo
Svarbus ritualas dažytiems plaukams. Unikalus it parašas aromatas ir sudėtyje
esantys trys natūralūs aliejai išryškina plaukus ir suteikia jiems spindesio.

» Maitina plaukus ir suteikia jiems svarbiausias medžiagas
» Puoselėja, apsaugo ir suteikia spindesio
» Suteikia mikštumo, tvirtumo ir glotnumo plauko pluoštui
» Padeda apsaugoti plauką nuo išorinių neigiamų veiksnių

KAKTUSŲ ALIEJUS

» Skleidžia rytietišką gėlių aromatą
» Apsaugo plauko paviršinį sluoksnį nuo pažeidimų
» Ramina, glotnina, neleidžia plaukams veltis

BOLIVINĖ BALANDA

» Suteikia plaukams lengvumo jausmą
» Apsaugo nuo karščio džiovinant plaukus arba formuojant

LINŲ SĖMENŲ ALIEJUS

ARGANO ALIEJUS

ORO DEL MAROCCO

ORO DEL MAROCCO

SPALVĄ IŠRYŠKINANTIS

KAMELIJOS ALIEJAUS PRIVALUMAI

plaukų aliejus
Tobula priemonė atgaivinti plaukus ir paversti juos spindinčiais. Kamelijų aliejus
stiprina ir drėkina plaukus, glotnindamas viršutinį plauko sluoksnį ir neleisdamas
jiems veltis. Priemonė suvaldo plaukus ir apsaugo juos nuo aukštos temperatūros, cheminių priemonių ir UV spindulių. Kamelijų aliejus padeda nuraminti galvos odą, argano aliejus ją maitina ir atstato, o linų sėmenų aliejus – drėkina, ir taip
jūsų plaukai tampa spindintys.

100% NATŪRALUS ALIEJUS

STIPRINA IR ATSTATO
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PUIKUS ANTIOKSIDANTAS

NATŪRALUS EMOLIENTAS

ORO DEL MAROCCO

ORO DEL MAROCCO

ATKURIANTIS

PLAUKŲ ALIEJAUS NAUDOJIMO

ritualai

Plaukų aliejus gali būti naudojamas įvairiais būdais, tepant 2-4 paspaudimus, priklausomai nuo plaukų ilgio. Pabandykite tepti vieną paspaudimą pirmąjį kartą, tada pajausite, kiek dar aliejaus norite
tepti, kol gausite norimą rezultatą.

PRIEŠ PLAUKŲ DŽOVINIMĄ
Tepkite ant rankšluosčiu nusausintų plaukų ir džiovinkite
plaukų džiovintuvu kaip įprastai, taip juos apsaugant.

PO PLAUKŲ DŽIOVINIMO
Tepkite iki plaukų galiukų, kad plaukai nesiveltų ir būtų glotnūs. Tada formuokite.

PLAUKŲ PATAISYMUI
Tepkite dienos eigoje, taip pridedant plaukams papildomo
spindesio.

BAREX ITALIANA
www.barexitaliana.lt

