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DIKSON ARGABETA CAP AMUNT DE PÈL FI

Productes delicats són el secret de la línia d'ARGABETA efectes vaporós per pèl fi sense
volum. Mitjançant la combinació de pols de cel·lulosa i les propietats beneficioses de l'oli
essencial de taronja dolça i oli d'Argan, cabell extrems estan volumizzati des del cor de
fibra d'arrel a la punta. Pols de cel·lulosa, en contacte amb aigua, augmenta de volum i
descansa sobre el cabell, augmenta la densitat de la fibra del cabell visiblement millora la
textura. El volum es consolida gràcies a l'assecat i garanteix a fina cabell sense acció
engrossiment i voluminitzador volum. Oli essencial de taronja dolça i Argan oli protegeix la
textura del cabell, fent-los de brillantor d'extraordinària brillantor i suavitat impalpable de
color, mentre que el Sls lliures fórmules i ultra suau textures perfecció completa de
tractament ARGABETA amunt fent un inestimable aliat a la bellesa de pèl fi sense volum.

ARGABETA XAMPÚ FINS
Pols de cel·lulosa, oli essencial de taronja dolça i oli d'Argan, es caracteritza per un
perfecte alquímia dolç taronja oli essencial, oli d'Argan i pols de cel·lulosa, que en
contacte amb l'aigua augmenta el volum i la densitat de la fibra del cabell. ARGABETA
cap amunt de xampú pèl fi és ideal netejar el cabell delicat i sense volum, duent a terme
una acció inspessente i tonificant i revelar una brillantor excepcional.
envasos: botelles de 500ml i 250.

CONDICIONADOR ARGABETA FINS
Cel·lulosa en pols, oli essencial de taronja dolça i oli d'Argan. Que es caracteritza per una
textura lleugera, suau i cremós, ideal per a condicionat, carn a terme i espessir els cabells
més prim i sense cos. Pols de cel·lulosa, que en contacte amb l'aigua augmenta el volum i
la densitat de la fibra del cabell, amb oli essencial de taronja dolça i oli d'Argan millora
visiblement i tocar la textura del cabell i deixar que brilli de brillantor.
envasos: botelles de 500ml i 250.

ARGABETA VOLUMINITZADOR ESPRAI FINS
Cel·lulosa en pols, oli essencial de taronja dolça i oli d'Argan. Fines cabell ser voluminosa
i texturitzats gràcies a l'acció sinèrgica de cel·lulosa en pols, oli essencial de taronja dolça
i Argan oli. ARGABETA amunt VOLUMINITZADOR esprai no pesen gràcies a una
consistència uniforme i vaporització ultra prim que restaura brillantor al cabell sense
volum. Sense aclarir.
envasos: ampolla de 150 ml
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