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ARGABETA COL·LAGEN
cabell paraben lliure per als joves

Amb hidrolitzat de col·lagen , oli d, Argan oli de camèlia.
DIKSON laboratoris han desenvolupat ARGABETA col. LAGEN és una sèrie de tres
productes Hydrolyzed col·lagen , oli d, Argan oli de camèlia: xampú màscara i llet
prolongar la joventut. El component únic d, aquests productes és que el col lagen és la
proteïna estructural més important del nostre organisme que presideix el procés de
formació d, òrgans i teixits. En els últims anys la quantitat de col·lagen generada pel
nostre organisme es redueix considerablement i l, efecte negatiu sobre l, arrel del pèl és la
pèrdua de brillantor i el cos. L, acció reestructuració de col lagen continguda en aquests
productes ajuda a contrarestar aquest efecte per prevenir i retardar més mal temps d,
envelliment prematur del cabell. Oli d, argan és ric en vitamina E té antioxidants i crema
hidratant defensa , pèl de radicals lliures i la contaminació. Oli de camèlia és ric en
substàncies actives i de ser certificat per fer brillantor , brillantor i suavitat. La Unió d,
aquests tres actius constitueix la combinació ideal per a la jove pèl conservar molt temps
conservant elements i propietats que retarda l, envelliment. S, indica la línia ARGABETA
de col·LAGEN per a tot tipus de cabell. Extraordinari efecte el pèl fi.

XAMPÚ PERLLONGA LA JOVENTUT
Neteja suaument amb l, alimentació i el benestar al cabell. Col·lagen prolonga la vida del
cabell donant-li cos i volum i prevenir el dany de l, envelliment prematur. No conté SLS
(dodecilsulfat de sodi). Resultat: cabell suau i brillant alimentat amb afluència. Apte per a
tot tipus de cabell. Extraordinari efecte el pèl fi.
envasos: ampolles de 250 i 500 ml.

EXTENSIÓ MÀSCARA JOVENTUT
Revitalitza tot tipus de cabells i els enforteix sense sospesar-lo , per restaurar l, equilibri
òptim de les fibres del cabell i prevenir l, envelliment prematur. Ideal per a tot tipus de
cabell. Extraordinari efecte el pèl fi. Resultat: cabell nou alimenta , brillant i fàcil de
pentinar.
d, embalatge: tub , 250 500 ml flascó.

LLET PERLLONGA LA JOVENTUT
Col·lagen remodelació acció i allarga la vida de cabell per contrarestar la pèrdua de volum
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i cos. El pèl és embolicat en una màniga i comprar protecció volum i brillantor. Apte per a
tot tipus de cabell. Extraordinari efecte el pèl fi.
envasat: ampolla de 250 ml.
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