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ARGAN -AGE ICE CREAM
linha de tratamento com Óleo de Argan

 ARGAN AGE ICE CREAM é a linha de tratamento Argan Oil, que traz brilho e proteção
aos cabelos tratados, sem brilho e sem vida com uma intensa interna pró-
envelhecimento, de reestruturação, nutrir e hidratar o cabelo sem pesar para baixo. Todos
os produtos FGA ARGÃO são formulados com uma mistura especial de óleos feitos de
argão, girassol e óleo de jojoba, ingredientes activos naturais com propriedades
extraordinárias, e filtro de UV.

 PRO -AGE SHAMPOO 
Argan Oil shampoo
Indicado para cabelos tratados, sem brilho e sem vida. Atua como um antioxidante eficaz
e ação protetora contra a poluição atmosférica e aos agentes atmosféricos.
pacote  :. 300 ml garrafa

 PRO -AGE TRATAMENTO 
tratamento de reestruturação Argan Oil
Contra a formação de radicais livres, previne o envelhecimento do cabelo, hidrata e
alimenta os comprimentos e as extremidades. Dá brilho, maciez e sedosidade
extraordinária, tornando o cabelo macio e leve. Elimina o frizz e pontas duplas.
pacote  :. 100 ml garrafa com conta-gotas

 PRO -AGE MASK 
Máscara de Óleo de Argan
Detangles e amacia com excelente ação anti- frizz. Ela nutre e protege os cabelos ea pele
de formação de radicais livres, tornando maciez e brilho extraordinário.
pacote  :. 300 ml garrafa dispensador

 PRO -AGE CONDITIONER BIFÁSICA 
condicionamento sem enxágüe Argan Oil Hidrata, desembaraça e protege os cabelos
sem pesar para baixo. Ela envolve o cabelo dando apoio, volume e brilho, com uma ação
anti- frizz eficaz.
pacote  :. Spray frasco de 200 ml
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 PRO- era do petróleo 
protetor solar óleo
Ideal para todos os tipos de cabelo, com base no óleo de Argan
pacote  :. Spray frasco de 120 ml 
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