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DIKSON ARGABETA FEL FINOM SZ?R

Finom termékek a titok – G?zök hatások ARGABETA sorban finom sz?r nélkül
kötet. Mellett combining a cellulóz por és édes narancs illóolaj és Argan olaj jótékony
tulajdonságait, haj vége volumizzati a szív rost root tip. Cellulóz por, vízzel érintkezik,
növeli a kötet, és nyugszik a haj, növeli a s?r?sége a haj szál, láthatóan javítása textúra. A
kötet konszolidált köszönhet?en a szárítás, és garantálja a vékonyszálú haj kötet
megvastagodása és dúsító fellépés nélkül. Édes narancs illóolaj és Argan olaj védi a
hajszerkezet, így fényt és rendkívüli Porcukrok, aranybarna lágyság, miközben Sls
ingyenes képletek és ultra lágy textúrák kezelés, ARGABETA, gyártás ez egy
felbecsülhetetlen szövetségese a szépség finom sz?r nélkül kötet teljes tökéletesség.

ARGABETA SAMPON FEL
Porított cellulóz, édes narancs illóolaj és Argan olaj, jellemzi a tökéletes alkímia édes
narancs illóolaj, Argan olaj és a porított cellulóz, mely víz növeli a kapcsolatot a
mennyisége és s?r?sége a haj szál. ARGABETA UP sampon finom SZ?RB?L ideális tisztít
a haját, finom, és hiányzik a kötet, végrehajtása során egy cselekvési inspessente és
élénkít?, és felfedi a kivételes ragyogó.
csomagolás: palack 500 ml és 250.

KONDICIONÁLÓ ARGABETA FEL
Porított cellulóz, édes narancs illóolaj és Argan olaj. Ez egy könny? textúra, sima és
krémes, tökéletes a légkondicionáló, a test jellemzi, és s?r?södik a haj, vékonyabb és test
nélkül. Cellulóz por, amely vízzel érintkez? növeli a hanger?t és a s?r?sége a haj szál,
édes narancs illóolaj és Argan olaj láthatóan javítja, és érintse meg a hajszerkezet, és
hagyd, hogy ragyog, fényes.
csomagolás: palack 500 ml és 250.

ARGABETA KÖNNY? SPRAY KI
Porított cellulóz, édes narancs illóolaj és Argan olaj. Finom haj terjedelmes és texturált
köszönöm hogy a szinergista cellulóz por, édes narancs illóolaj és Argan olaj. ARGABETA
fel VOLUMIZING SPRAY nem mérjük egy egységes következetesség és ultra vékony
párologtatás, hogy visszaállítja ragyogást haj nélkül kötet. Anélkül, öblít?.
csomagolás: 150 ml-es üveg
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