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COLÁGENO ARGABETA
parabenos de cabelo para a juventude

Com colágeno hidrolisado , óleo de Argan óleo da camélia.
DIKSON laboratórios desenvolveram ARGABETA colágeno é uma série de três produtos
Hydrolyzed colágeno , óleo de Argan óleo de camélia: SHAMPOO máscara e leite
prolongam a juventude. O único componente desses produtos é que o colágeno é a
proteína estrutural mais importante do nosso corpo que preside o processo de formação
de órgãos e tecidos. Ao longo dos anos, a quantidade de colágeno é gerada pelo nosso
organismo é reduzido consideravelmente, e o efeito negativo na raiz do cabelo é a perda
de brilho e corpo. A ação de reestruturação de colágeno contido nestes produtos ajuda a
neutralizar este efeito, prevenindo e retardando sobre danos do tempo de envelhecimento
prematuro dos cabelos. Óleo de argan é rico em vitamina E é antioxidante e hidratante
defende , cabelo de radicais livres e poluição. Óleo de camélia é rico em substâncias
activas e ser certificado para fazer brilho , brilho e maciez. A União desses três ativos
constitui a mistura ideal para cabelo jovem retido tempo preservar itens e propriedades
que retarda o envelhecimento. A linha é indicado ARGABETA colágeno para todos os
tipos de cabelo. Efeito extraordinário em cabelos finos.

SHAMPOO PROLONGA A JUVENTUDE
Limpa suavemente com a nutrição e bem-estar para o cabelo. Colágeno prolonga a vida
do cabelo dando corpo e volume e impedir os danos do envelhecimento precoce. Não
contém SLS (lauril sulfato de sódio). Resultado: cabelos mais macios e brilhantes
alimentada pela riqueza. Apropriado para todos os tipos de cabelo. Efeito extraordinário
em cabelos finos.
embalagem: garrafas de 250 e 500 ml.

JUVENTUDE DE MÁSCARA DE EXTENSÃO
Revitaliza todos os tipos de cabelo e fortalece-los sem pesar , restaurando o equilíbrio
ideal das fibras do cabelo e prevenir o envelhecimento prematuro. Ideal para todos os
tipos de cabelo. Efeito extraordinário em cabelos finos. Resultado: cabelo novamente
alimentado , brilhantes e fáceis de pentear.
da embalagem: tubo 250 , 500 ml frasco.

LEITE PROLONGA A JUVENTUDE
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Colágeno, remodelando a ação e prolonga a vida do cabelo por contrariar a perda de
volume e corpo. O cabelo é envolto em um volume de manga e compro protetor e o
brilho. Apropriado para todos os tipos de cabelo. Efeito extraordinário em cabelos finos.
embalagem: frasco de 250 ml.
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