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DIKSON ARGABETA SI? CIENKIEJ SIER?CI

Delikatne produkty s? tajne gazowe efekty ARGABETA linii CIENKICH w?osów bez
obj?to?ci. ??cz?c proszek celulozy i korzystne w?a?ciwo?ci s?odkich pomara?czy olejek i
olej arganowy, ko?ce w?osów s? volumizzati z serca w?ókna od nasady do wierzcho?ka.
Proszek celulozy, kontakt z wod?, zwi?ksza obj?to?? i odpoczynku na w?osy, zwi?ksza
g?sto?? w?ókno w?osa widocznie poprawy tekstury. Wielko?? jest skonsolidowany dzi?ki
suszenie i gwarantuje dobrze w?osów bez obj?to?ci zgrubienie i wolumizuj?cych
akcji. Argan i s?odki olejek pomara?czowy olej chroni struktury w?osów, co czyni je blask
niezwyk?y blask i mi?kko?? niewyczuwalny, podczas gdy wolna formu?y Sls i ultra soft
tekstury pe?ni? doskona?o?ci leczenia ARGABETA si? co sojusznikiem bezcenne pi?kno
cienkich w?osów bez obj?to?ci.

SZAMPON ARGABETA SI?
Sproszkowany celulozy, s?odkich pomara?czy olejek i olej arganowy, charakteryzuje
doskona?y Alchemy s?odki pomara?czowy olejek eteryczny, olej arganowy i
sproszkowan? celuloz?, które w kontakcie z woda zwi?ksza obj?to?? i g?sto?? w?ókna
w?osów. ARGABETA si? szampon CIENKIEJ SIER?CI jest idealny do oczy?ci? w?osy
delikatne i brakuje w obj?to?ci, przeprowadzanie akcji inspessente i o?ywczy i ujawniaj?c
wyj?tkowy blask.
opakowania: butelki 500 ml i 250.

OD?YWKA ARGABETA SI?
Sproszkowanej celulozy, s?odkich pomara?czy olejek i olej arganowy. Charakteryzuje si?
lekka konsystencja, g?adki i kremowy, idealny dla klimatyzacji, inspiruj?cej i zag??ci?
w?osy cie?sze i bez cia?a. Proszek celulozy, które w kontakcie z woda zwi?ksza obj?to?? i
g?sto?? w?ókna w?osów, s?odkich pomara?czy olejek i olej arganowy widocznie poprawia
i dotkn?? tekstura w?osów i pozwoli? im po?ysk po?ysk.
opakowania: butelki 500 ml i 250.

ARGABETA OBJ?TO?? SPRAY SI?
Sproszkowanej celulozy, s?odkich pomara?czy olejek i olej arganowy. Grzywny w?osy
staj? si? obszerne i teksturowane dzi?ki synergiczne dzia?anie proszek celulozy, s?odki
olejek pomara?czowy i arganowy olej. ARGABETA si? WOLUMIZUJ?CYCH SPRAY nie
przyt?acza? dzi?ki jednolitej konsystencji i ultra cienki parowania, ?e przywraca po?ysk
w?osów bez obj?to?ci. Bez sp?ukiwania.
opakowania: butelka 150 ml
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