
 

  
Tratamentos - cuidados com os cabelos - NHP

NUTRI-ARGAN
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 +39 0331 1706328

NUTRI-ARGAN

Cabelo crespo é tingido ou cabelos danificados que necessitam de injeções nutritivos
mais elevados é restaurar o equilíbrio interno para afetar especificamente a estrutura
externa do caule. NUTRI-ARGAN é um tratamento de beleza que combina as
propriedades de leveza e cosmética do óleo de Argan e óleo de macadâmia: nutrido o
cabelo da raiz para as pontas encontrou a maciez, elasticidade e brilho.

BANHO NUTRITIVO
sem parabenos da deusa dos SLES e corantes
Confere suavidade e hidratação para secar o cabelo é quebradiço e de cor , e dá brilho e
disciplina. Respeite sua cor do cabelo tingido.
Contém óleo de Argan orgânico orgânicos macadâmia óleo , Queratina, fermento,
querida, pantenol.
da embalagem: flacon de 250 e 1.000 ml.

MÁSCARA NUTRITIVA
sem parabenos e corantes de parafinas
Restaura equilíbrio adequado idrolipico e dá elasticidade sedosidade e brilho ao cabelo
seco é tratada e danificado. Contém óleo de Argan orgânico orgânicos macadâmia óleo ,
Queratina, fermento, querida, vitamina e.
embalagem: tubo de 300 ml e frasco de 1.000 ml.

ELIXIR DA BELEZA
mistura de óleos naturais de Argan e macadâmia, girassol
Luz e imediatamente absorvido , oferece em um toque extraordinário maciez e brilho.
Formulado sem álcool , paraben, PEG-PPG , óleos minerais e cores artificiais é
enriquecido com beta-caroteno é um antioxidante e proteção natural que contrasta com o
envelhecimento da fibra capilar. Dá efeito ao cabelo fraco e grande cabelo e disciplina os
rebeldes , desembaraça, facilita a secagem e de estilo.
Contém óleo de Argan orgânico óleo orgânico de Macadamia natural óleo de girassol é o
beta-caroteno.
embalagem: garrafa de 100 ml.

TOP 10
CREME DE STYLING PERFEITO
Máscara intensiva spray que torna-se um instante, todos os tipos de cabelo, oferecendo
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10 benefícios em um único gesto:
• Dá uma aparência imediata
• vital e saudável;
• Repara e nutre os cabelos ressecados e danificados;
• disciplina e elimina o Frizz.
• desembaraça o cabelo e faz-lo sedoso.
• previne e reduz as pontas duplas;
• protege contra o calor da chapa e secador de cabelo;
• facilita a escovação e o uso da placa;
• Adiciona corpo e volume;
• Brilho e protege a cor;
• garante uma perfeita dobra a longo prazo.
Contém óleo de Argan orgânico orgânicos macadâmia óleo , proteínas de seda, pantenol.
embalagem: sem gás de 150 ml do frasco de spray.
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