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DIKSON ARGABETA JEMNÉ VLASY

Jemné výrobky jsou tajemství odpa?ované ú?inky ARGABETA line up pro jemné vlasy bez
objemu. Kombinací práškem a prosp?šné vlastnosti sladkého éterického oleje a
arganového oleje, kone?ky vlas? jsou volumizzati ze srdce vlákno od ko?ínk? ke
kone?k?m. Práškem, p?i styku s vodou, hlasit?jší a na vlasy, zvyšuje hustotu vlasy vlákna,
viditeln? zlepšuje texturu. Svazek je konsolidována díky sušení a zaru?uje pro jemné vlasy
bez objemu zahuš?ování a volumizing akce. Sladký pomeran?ový éterický olej a
arganového oleje chrání vlasy textury, jejich lesk mimo?ádný lesk a nepochopitelný
m?kkost, zatímco Sls zdarma vzorce a ultra m?kké textury úplné dokonalosti lé?by
ARGABETA se to, že jako neocenitelný spojenec krása jemné vlasy bez objemu.

ARGABETA ŠAMPON NAHORU
Práškové celulosy, sladké pomeran?ové silice a arganového oleje, charakterizuje perfektní
alchymie olej ze sladkého pomeran?e esenciální, arganového oleje a práškové celulosy,
které v kontaktu s vodou zvyšuje objem a hustota vlasového vlákna. ARGABETA se
ŠAMPON jemné vlasy je ideální o?istit její vlasy jemné a chybí v objemu, provedení akce
inspessente a osv?žující a odhalil mimo?ádnou brilancí.
balení: láhve 500 ml a 250.

KONDICIONÉR ARGABETA NAHORU
Práškové celulosy, sladké pomeran?ové silice a arganového oleje. Je charakterizována
lehké textury, jemné a krémové, ideální pro klimatizace, zhmotnit a zahustit vlasy, ten?í a
bez t?la. Práškem, který p?i styku s vodou zv?tší objem a hustota vlasy vlákna, sladké
pomeran?ové silice a arganového oleje viditeln? zlepšuje a touch textura vlas? a nechte je
zá?it lesku.
balení: láhve 500 ml a 250.

SPREJ PRO OBJEM ARGABETA NAHORU
Práškové celulosy, sladké pomeran?ové silice a arganového oleje. Jemné vlasy objemný
a texturou díky synergické p?sobení práškem, sladké pomeran?ové silice a arganového
oleje. ARGABETA VOLUMIZING SPRAY není zatížit jednotné konzistence a ultra tenký
výparné že obnoví lesk na vlasy bez objemu. Bez oplachování.
balení: láhev 150 ml
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