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DIKSON ARGABETA GEKLEURDE HAREN

Een fijne selectie van natuurlijke actieve ingrediënten en zoek naar specifieke ingrediënten
zijn ingekapseld in gekleurde en behandelde haren ARGABETA producten omhoog. De
synergetische mix tussen keratine en hyaluronzuur fungeert diep in de haarstructuur
bescherming en het herstel van die gekleurd en behandeld terwijl het breidt de versheid
en de schittering van kleur reflecties. Sterke van hun specifieke eigenschappen, de rode
papaver uitpakken en Camellia oliën en Argan versterken de voedende haar kleur en
cosmetische actie, gesteund door de rijkdom en volheid van de textuur van elk recept dat
is het resultaat van experimenten en onderzoek worden voortgezet, de beloofde
resultaten. ARGABETA UP behandeling voor kleur-behandeld haar en behandeld bestaat
uit:
ARGABETA SHAMPOO OMHOOG
Met keratine, hyaluronzuur, rode papaver extract, camellia olie en arganolie, wordt
gekenmerkt door een rijke en romige textuur voor een ultra effectieve actie op gekleurd
haar. De mix van keratine en regeneraat haren, hyaluronzuur hydrateert en beschermt
tegen veroudering, terwijl de synergetische werking van Red Poppy extract en Argan olie
en Camelia de schoonheid van kleur en schittering van reflexen verlengt.
verpakking: flessen van 500 ml en 250.
ARGABETA VAN MASKER
Met keratine, hyaluronzuur, rode papaver extract, camellia olie en arganolie. Dankzij zijn
compacte en romige textuur, is ideaal voor de voorwaarde van gekleurd haar, haar glans
behouden en maakt ze zacht en vol. De mix van keratine en regeneraat haren,
hyaluronzuur hydrateert en beschermt tegen veroudering, terwijl de synergetische werking
van Red Poppy extract en Argan olie en Camelia de schoonheid van kleur en schittering
van reflexen verlengt.
verpakking: 500 ml en 250 buizen.
ARGABETA OLIE OMHOOG
Met rode klaproos extract, camellia olie, arganolie en UV-filter, is een olie-rijke, dichte,
vlezige textuur, ideaal voor kleur-behandeld haar en behandeld. De schittering van de
langdurige reflecties, de kleur blijft intact en het effect huisvesting mix klaproos is
onttrokken, Camellia oliën en Argan zorgt voor bescherming en zachtheid zonder vet.
verpakking: 100 ml spray fles geen gas.
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