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ARGABETA KOLAGEN
Bebas paraben rambut untuk pemuda

Dengan kolagen Marin terhidrolisis , minyak Argan Camellia minyak.
DIKSON laboratories telah mengembangkan ARGABETA kolagen adalah serangkaian
tiga produk Hydrolyzed kolagen , minyak Argan Camellia minyak: masker SAMPO dan
susu memperpanjang pemuda. Komponen yang unik dari produk ini adalah kolagen
adalah protein struktural yang paling penting dari tubuh kita yang mengepalai proses
pembentukan organ dan jaringan. Selama bertahun-tahun jumlah kolagen yang dihasilkan
oleh organisme kami berkurang jauh dan efek negatif pada akar rambut adalah kehilangan
bersinar dan tubuh. Tindakan restrukturisasi kolagen yang terkandung dalam produk ini
membantu untuk menetralkan efek ini mencegah dan menunda atas kerusakan waktu
penuaan dini rambut. Minyak argan kaya vitamin E memiliki antioksidan dan pelembab
membela , rambut dari radikal bebas dan polusi. Camellia minyak kaya zat aktif dan
disertifikasi untuk membuat kecemerlangan , kecerahan dan kelembutan. Uni dari aset-
aset tiga ini merupakan campuran ideal untuk kecil rambut yang disimpan lama
melestarikan item dan properti yang kelewatan aging. Garis diindikasikan kolagen
ARGABETA untuk semua jenis rambut. Efek yang luar biasa pada rambut halus.

SAMPO MEMPERPANJANG PEMUDA
Lembut membersihkan dengan makanan dan kesejahteraan rambut. Kolagen
memperpanjang kehidupan rambut memberikan tubuh dan volume dan mencegah
kerusakan penuaan dini. Tidak mengandung SLS (natrium lauril sulfat). Hasil: rambut
lembut dan bersinar diberi makan oleh kemakmuran. Cocok untuk semua jenis rambut.
Efek yang luar biasa pada rambut halus.
Kemasan: botol 250 dan 500 ml.

EKSTENSI MASKER PEMUDA
Merevitalisasi semua jenis rambut dan memperkuat mereka tanpa mempertimbangkan itu
turun , dengan mengembalikan keseimbangan optimum dari serat rambut dan mencegah
penuaan dini. Ideal untuk semua jenis rambut. Efek yang luar biasa pada rambut halus.
Hasil: rambut lagi makan , terang dan mudah untuk menyisir.
pengepakan: tabung 250 , 500 ml botol.

SUSU MEMPERPANJANG PEMUDA
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Kolagen model tindakan dan memperpanjang umur rambut dengan menangkal hilangnya
volume dan tubuh. Rambut dibungkus pelindung lengan dan membeli volume dan
bersinar. Cocok untuk semua jenis rambut. Efek yang luar biasa pada rambut halus.
Kemasan: botol 250 ml.
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