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Argano aliejus naudojamas kosmetikoje ir plauk? gaminiuose d?l dr?kinam?j? ir labai
elastingizuojan?i? antioksidacini? savybi?. Šis aliejus išgaunamas iš Argania Spinosa
vaisi?, kurie auga tik Maroke. Jis daugiausia naudojamas trapiems sausiems plaukams,
kurie yra trap?s ir neturi blizgesio, nes suteikia jam stiprumo ir hidratacijos. Kapiliarini?
skaidul? maitinimas suteikia plaukams blizges? ir lankstumo kovas su padalintais galais ir
sausumu. Keratinas yra nat?ralus ir pagrindinis baltymas, kuris kainuoja plaukus. J?
sudaro ilgos aminor?gš?i? grandin?s, ?r?mintos vitaminais ir mikroelementais. Keratino
grandin?s sukuria uolias gijas, kurios suteikia plaukams tvirtumo ir energingumo, kad
sveika ir stipri išvaizda, kuri? tur?t? tur?ti visi plaukai. Išoriniai veiksniai, tokie kaip smogas,
stiprus plauk? džiovintuvo karštis ir prastos kokyb?s produktai daro plaukus, kurie
praranda keratin?, tod?l šiandien vis svarbiau su proced?romis ir specifiniais produktais ?
pažeistus ir apdorotus plaukus atnešti nat?ral? keratin?.

ŠAMP?NAS PO SPALVOS
Kapiliarinis kreminis ploviklis su argano aliejumi ir r?gštiniu pH keratinu. Jis turi skalbimo ir
kondicionavimo poveik? spalvotiems ir apdorotiiems plaukams.

KAUK? PO SPALVOS
Kapiliarin? kauk? su didele argano aliejaus veikli?j? medžiag? ir keratino koncentracija su
r?gšties pH. Giliai pertvarkius plaukus, uždaromos svarstykl?s, suteikian?ios minkštumo
blizges? ir šukum? spalvotiems ir pažeistiems plaukams.
pakuot?je: 250 ir 1000 ml sakalai.

RIGENOIL PO SPALVOS
Skystis su argano aliejaus mineralin?mis druskomis ir tauriaisiais kondicionieriais yra
regeneruojantis spalvoto ir apdoroto plauk? pluošto gydymas, turintis tiesiogin? poveik?.
Jis rekonstruoja plauk? pluošt? giliai, paliekant šilkinius plaukus minkštus ir didel?s
apimties.
pakuot?: 250 ml buteliukas.
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Silikoninis skystis, puoštas argano aliejumi ir keratinu, pasiskirst?s ant plauk? mažomis
doz?mis, stipriai maitina plaukus, palikdamas plaukus šilkinius ir apsaugotus nuo
element?.
pakuot?: 100 ml buteliukas
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