
 

  
Tractaments - la cura del cabell - NHP

NUTRI-ARGAN

 bbazar@globelife.com

 +39 0331 1706328

NUTRI-ARGAN

Es tenyeix de cabells arrissats o cabell danyat que necessiten injeccions nutritius
superiors és restaurar l, equilibri intern per afecten específicament l, estructura externa de
la tija. NUTRI-ARGAN és un tractament de bellesa que combina la lleugeresa i estètica
propietats d, oli d, Argan i oli de macadàmia: nodreix el cabell de les arrels a les puntes
trobat dels suavitat, elasticitat i lluminositat.

NODRIR BANY
sense parabens deessa dels SLES i tints
Confereix suavitat i hidratació per assecar el cabell és fràgil i colors , i dóna brillantor i
disciplina. Respecta el seu color de cabell tenyit.
Conté oli d, Argan orgànica orgànica macadàmia oli , Queratina, mel , per fongs, pantenol.
d, embalatge: flacon de 250 i 1.000 ml.

MÀSCARA NUTRITIU
sense parabens i tints dels paraffins
Restaura l, equilibri adequat idrolipico i dóna silkiness elasticitat i brillantor al cabell sec és
tractada i fa malbé. Conté oli d, Argan orgànica orgànica macadàmia oli , Queratina, mel ,
per fongs, vitamina e.
envasos: tub de 300 ml i gerra de 1.000 ml.

ELIXIR DE BELLESA
barreja d, olis naturals d, Argan i macadàmia, gira-sol
Lleuger i es absorbeix immediatament , ofereix un tacte extraordinària suavitat i brillantor.
Formulat sense alcohol , paraben, PEG-PPG , olis minerals i colors artificials s, enriqueix
amb beta-carotè és un antioxidant i protecció natural que contrasta l, envelliment de la
fibra del cabell. Efecte dóna als cabells febles i gran cabell i disciplina els rebels ,
untangles, facilita l, assecat i estilisme.
Conté oli d, Argan orgànica orgànica oli de macadàmia natural oli de gira-sol és beta-
carotè.
envasos: ampolla de 100 ml.

DEU
PENTINAT PERFECTE CREMA
Màscara intensiu esprai que es converteix en un instant 10 beneficis en un gest senzill
que ofereix tot tipus de cabell:
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• dóna una aparença immediata
• vital i saludable;
• reparacions i nodreix el cabell sec i malmès;
• disciplina i elimina Frizza.
• detangles el cabell i el fan sedós.
• evita i redueix a extrems de divisió;
• protegeix contra la calor de la placa i assecador;
• facilita la raspallada i l, ús de la placa;
• Afegeix cos i volum;
• Afegeix brillantor i protegeix el color;
• assegura una perfecta plec a llarg termini.
Conté oli d, Argan orgànica orgànica pantenol macadàmia , seda proteïnes, oli.
envasos: no gasos de 150 ml d, ampolla d, esprai.
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