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ARGABETA KOLLAGEN
paraben-fri hår for ungdom

Med hydrolyseret kollagen , arganolie Camellia olie.
DIKSON laboratories har udviklet ARGABETA kollagen er en serie af tre produkter
Hydrolyzed kollagen , arganolie Camellia olie: SHAMPOO mask og mælk forlænge
ungdom. Den unikke del af disse produkter er kollagen er den vigtigste strukturelle protein
af vores krop, der præsiderer over processen med dannelsen af organer og væv. I år
mængden af kollagen er genereret af vores organisme er reduceret betydeligt, og den
negative effekt på hår root er tab af glans og krop. Handlingen omstrukturering af kollagen
i disse produkter bidrager til at modvirke denne effekt ved at forebygge og forsinke over tid
skade af for tidlig aldring af håret. Arganolie er rig på E-vitamin har antioxidant og
fugtighedscreme forsvarer , hår fra frie radikaler og forurening. Camellia olie er rig på
aktive stoffer og blive certificeret til at gøre glans , lysstyrke og blødhed. Unionen af disse
tre aktiver udgør det ideelle mix for unge hår beholdt lang tid bevare elementer og
egenskaber, der forsinker aldring. Linjen er angivet kollagen ARGABETA til alle hårtyper.
Ekstraordinære effekt på fint hår.

SHAMPOO FORLÆNGER UNGDOM
Forsigtigt renser med næring og velvære til håret. Kollagen forlænger livet i håret giver det
organ og volumen og forhindrer skader på for tidlig ældning. Ikke indeholder SLS
(natriumlaurylsulfat). Resultat: håret blødere og glødende fodret af velstand. Velegnet til
alle hårtyper. Ekstraordinære effekt på fint hår.
emballage: flasker af 250 og 500 ml.

UDVIDELSE MASKE UNGDOM
Revitaliserer alle typer af hår og styrker dem uden vejning den ned , af genskabe den
optimale balance af hår fibre og forebygge for tidlig ældning. Ideel til alle hårtyper.
Ekstraordinære effekt på fint hår. Resultatet: hår igen fodret , lyse og nem at rede.
pakning: tube 250 , 500 ml krukke.

MÆLK FORLÆNGER UNGDOM
Kollagen remodellering handling og forlænger hår liv ved at reducere tabet af volumen og
krop. Håret er indpakket i en beskyttende ærme og købe volumen og glans. Velegnet til
alle hårtyper. Ekstraordinære effekt på fint hår.
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emballage: 250 ml flaske.
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