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ARGABETA COLLAGEEN
Paraben Gratis haar voor de jeugd

Met gehydrolyseerd collageen , arganolie Camellia olie.
DIKSON laboratoria hebben ontwikkeld ARGABETA collageen is een reeks van drie
producten Hydrolyzed collageen , arganolie Camellia olie: SHAMPOO masker en melk
verlengen jeugd. De unieke component van deze producten is dat het collageen is de
belangrijkste structurele eiwitten van ons lichaam die het proces van de vorming van
organen en weefsels voorzit. Door de jaren heen het bedrag van collageen wordt
gegenereerd door onze organisme aanzienlijk wordt verminderd en het negatieve effect op
de haarwortel is het verlies van glans en lichaam. De herstructurering actie van collageen
vervat in deze producten helpt bij het tegengaan van dit effect door preventie en vertragen
over tijd schade van voortijdige veroudering van het haar. Arganolie is rijk aan vitamine E
is een anti-oxidant en vochtinbrengende crème verdedigt , haar van vrije radicalen en
verontreiniging. Camellia olie is rijk aan werkzame stoffen en worden gecertificeerd om
glans , helderheid en zachtheid. De Unie van deze drie activa vormt de ideale mix voor
jonge haar behouden lang behoud items en eigenschappen die vertragingen van
veroudering. De regel wordt aangegeven collageen ARGABETA voor alle haartypes.
Buitengewone kracht op fijn haar.

SHAMPOO VERLENGT JEUGD
Reinigt zachtjes met voeding en welzijn aan haar. Collageen verlengt de levensduur van
het haar waardoor het lichaam en het volume en het voorkomen van de schade van
voortijdige veroudering. Bevat geen SLS (natriumlaurylsulfaat). Resultaat: haar zachter en
gloeiende gevoed door rijkdom. Geschikt voor alle haartypes. Buitengewone kracht op fijn
haar.
verpakking: flessen van 250 en 500 ml.

EXTENSIE MASKER JEUGD
Revitaliseert alle soorten haren en versterkt hen zonder weging is , door herstel van het
optimale evenwicht van de vezels van de haren en het voorkomen van voortijdige
veroudering. Ideaal voor alle haartypes. Buitengewone kracht op fijn haar. Resultaat: haar
opnieuw gevoed , heldere en gemakkelijk te kammen.
verpakking: buis 250 , 500 ml pot.
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MELK VERLENGT JEUGD
Collageen reorganisatie actie en verlengt haar leven door het tegengaan van het verlies
van volume en lichaam. Het haar is verpakt in een beschermende hoes en kopen volume
en glans. Geschikt voor alle haartypes. Buitengewone kracht op fijn haar.
verpakking: 250 ml fles.
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