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DIKSON ARGABETA ATAS RAMBUT BERWARNA

Aneka bahan aktif alami dan pencarian spesifik bahan terbungkus di berwarna dan produk
perawatan rambut ARGABETA UP. Campuran sinergis antara keratin dan asam
hyaluronic bertindak jauh ke dalam struktur rambut melindungi dan regenerasi yang
berwarna dan dirawat sementara membentang kesegaran dan kecemerlangan warna
refleksi. Kuat sifat tertentu, Poppy merah ekstrak dan Camellia minyak dan Argan
memperkuat bergizi rambut warna dan kosmetik tindakan, didukung oleh kekayaan dan
kepenuhan tekstur setiap resep yang merupakan hasil dari eksperimen dan penelitian
terus, menyelesaikan hasil yang dijanjikan. ARGABETA UP pengobatan untuk rambut
warna-diperlakukan dan dirawat terdiri dari:
ARGABETA SHAMPOO UP
Dengan keratin, asam hyaluronic, Poppy merah ekstrak, minyak bunga kamelia minyak
Argan, ditandai dengan tekstur yang kaya dan lembut untuk bertindak efektif ultra pada
rambut berwarna. Campuran rambut keratin dan melahirkan kembali, asam hyaluronic
melembabkan dan melindungi melawan penuaan, sementara tindakan sinergis dari
ekstrak Poppy merah dan Argan minyak dan Camelia memperpanjang keindahan warna
dan kecemerlangan refleks.
Kemasan: botol 500 ml dan 250.
ARGABETA ATAS MASKER
Dengan keratin, asam hyaluronic, Poppy merah ekstrak, minyak bunga kamelia dan
minyak Argan. Berkat tekstur kompak dan krem, cocok untuk kondisi rambut berwarna,
melestarikan cahayanya dan membuat mereka lembut dan penuh bertubuh. Campuran
rambut keratin dan melahirkan kembali, asam hyaluronic melembabkan dan melindungi
melawan penuaan, sementara tindakan sinergis dari ekstrak Poppy merah dan Argan
minyak dan Camelia memperpanjang keindahan warna dan kecemerlangan refleks.
Kemasan: 500 ml dan 250 tabung.
ARGABETA MINYAK SAMPAI
Dengan Poppy merah ekstrak, minyak bunga kamelia, minyak Argan dan UV filter, adalah
minyak kaya, padat, gemuk tekstur, ideal untuk rambut warna-diperlakukan dan dirawat.
Kecemerlangan refleksi tahan lama, warna tetap utuh dan efek perumahan campuran
yang diekstrak dari poppy merah, Camellia minyak dan Argan menjamin perlindungan dan
kelembutan tanpa lemak.
Packaging: 100 ml Semprot botol gas yang tidak.
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