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ARGABETA KOLAGENO
Paraben Nemokami plauk? jaunimo

Su hidrolizuotas kolagenas , argano aliejaus Camellia aliejaus.
DIKSON laboratorijos suk?r? ARGABETA kolageno – tai trys produktai Hydrolyzed
kolageno , argano aliejaus Camellia: ŠAMP?NAS kauk? ir pieno prat?sti jaunimo. Unikalus
komponentas ši? produkt? yra kolageno, svarbiausia strukt?rini? baltym? m?s? k?no, kuris
vadovauja per organ? ir audini? susidarymo procesas. Per metus yra sugeneruot?
kolageno kiekio, m?s? organizmas yra gerokai sumaž?jo ir neigiam? poveik? plauko
šaknis yra biologin?s valymo ir k?no. Restrukt?rizavimo veiksm? kolageno esantys ši?
produkt? padeda neutralizuoti š? poveik? ir delsimo per laik? žal? pirmalaikio sen?jimo
plauk?. Argano aliejus yra daug vitamino E yra antioksidantai ir dr?kintuvai gina , plaukus
nuo laisv?j? radikal? ir taršos. Camellia naftos yra daug veikli?j? medžiag? ir patvirtinti, kad
blizges? , ryškum? ir minkštumo. Šie trys turto S?jungos yra idealus mišinys jaun? plauk?
saugomi ilg? laik? išsaugoti element? ir savybi?, l?tina sen?jimo. Eilut?je nurodomas
kolageno ARGABETA vis? tip? plaukams. Ypating?j? poveik? švelniavilni? gyv?n? plauk?.

ŠAMP?NAS PRAILGINA JAUNIMO
Švelniai valo su mityba ir gerov? plaukams. Kolageno prailgina gyvenim? suteikiant jai
k?no ir t?ris ir išvengti pirmalaikio sen?jimo žalos plauk?. N?ra SLS (natrio laurilsulfatas).
Rezultatas: plauk? minkštesn? ir ž?rintis maitinamas gausa. Tinka vis? tip? plaukams.
Ypating?j? poveik? švelniavilni? gyv?n? plauk?.
pakavimo: buteli?, 250 ir 500 ml.

PRAT?SIMO KAUK? JAUNIMO
Atgaivina vis? tip? plaukams ir stiprina juos be sveria žemyn , atkurti plauk? skaidul?
tinkamiausi? pusiausvyr? ir išvengti pirmalaikio sen?jimo. Idealiai tinka vis? tip? plaukams.
Ypating?j? poveik? švelniavilni? gyv?n? plauk?. Rezultatas: plaukai v?l šeriami , šviesus ir
lengvai šukos.
pakavimo: vamzdis 250 , 500 ml stiklainiuose.

PIENO PRAILGINA JAUNIMO
Kolageno remodelling veiksm? ir prailgina plauk? gyvenimo išlaikan?ios nuostoli? apimt? ir
k?no. Plaukai yra ?vyniojami apsaugos rankov?mis ir nusipirkti vandens t?r? ir blizges?.
Tinka vis? tip? plaukams. Ypating?j? poveik? švelniavilni? gyv?n? plauk?.
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pakavimas: 250 ml buteliuko.
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