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ARGABETA KOLAGENU
-hydroksybenzoesowego w?osów dla m?odzie?y

Z hydrolizatu kolagenu , olej arganowy olej Camellia.
Opracowa?y laboratoria DIKSON kolagenu ARGABETA to seria trzech produktów
kolagenu Hydrolyzed , olej arganowy olej Kamelia: szampon maska i mleko przed?u?a?
m?odo??. Unikalny sk?adnik tych produktów jest kolagen jest najbardziej wa?ne bia?ko
strukturalne naszego cia?a, który przewodniczy proces powstawania narz?dów i tkanek. W
ci?gu lat ilo?? kolagenu jest generowane przez nasz organizm jest znacznie zmniejszona i
negatywny wp?yw na w?osy root jest utrata po?ysku i cia?a. Akcj? restrukturyzacji
kolagenu zawartego w tych produktów pomaga przeciwdzia?a? ten efekt przez
zapobieganie i opó?niania przez czas uszkodzenia przedwczesnego starzenia si?
w?osów. Olej arganowy jest bogaty w witamin? E jest przeciwutleniaczem i balsam broni ,
w?osy z wolnych rodników i zanieczyszczenia. Kamelia oleju jest bogata w substancje
czynne i zosta? zakwalifikowany do blask , jasno?? i mi?kko??. Zwi?zek tych trzech
aktywów stanowi idealne po??czenie dla m?odych w?osów zachowane d?ugi czas
zachowania elementów i w?a?ciwo?ci, które opó?nia starzenie si?. Wskazane jest linia
kolagen ARGABETA dla wszystkich rodzajów w?osów. Niezwyk?y wp?yw na cienkiej
sier?ci.

SZAMPON PRZED?U?A M?ODO??
Delikatnie oczyszcza z po?ywienia i samopoczucie do w?osów. Kolagen przed?u?a
?ywotno?? w?osa nadaj?c jej cia?a i obj?to?ci i zapobie?enia szkodom przedwczesnego
starzenia si?. Nie zawieraj? SLS (Laurylosiarczan sodu). Rezultat: w?osy mi?kkie i
?wiec?ce karmione przez zamo?no?ci. Nadaje si? do wszystkich rodzajów w?osów.
Niezwyk?y wp?yw na cienkiej sier?ci.
opakowanie: butelki 250 i 500 ml.

ROZSZERZENIE MASKA M?ODZIE?Y
Rewitalizuje wszystkich rodzajów w?osów i wzmacnia je bez obci??ania , przywracania
optymalnej równowagi pomi?dzy w?ókien w?osów i zapobiegania przedwczesnemu
starzeniu si?. Idealny do wszystkich rodzajów w?osów. Niezwyk?y wp?yw na cienkiej
sier?ci. Rezultat: w?osy ponownie karmione , jasne i ?atwo si? rozczesuj?.
opakowania: rury 250 500 ml s?oik.
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MLEKA PRZED?U?A M?ODO??
Kolagenu w przebudowy dzia?ania i przed?u?a ?ywotno?? w?osów poprzez
przeciwdzia?anie utraty obj?to?ci i cia?a. W?osy s? pakowane w ochronny r?kaw i Kupi?
obj?to?? i po?ysk. Nadaje si? do wszystkich rodzajów w?osów. Niezwyk?y wp?yw na
cienkiej sier?ci.
opakowanie: butelka 250 ml.
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