
 

  
Tratamente - de îngrijire a p?rului - DIKSON

ARGABETA COLAGEN
p?r Paraben gratuit pentru tineret

 roberto.colombo@muster-dikson.com

 +39 0331 1706328

ARGABETA COLAGEN
p?r Paraben gratuit pentru tineret

Cu hidrolizate de colagen , ulei de Argan Camellia ulei.
Laboratoarele DIKSON au dezvoltat ARGABETA colagen este o serie de trei produse
Hydrolyzed colagen , ulei de Argan Camellia ulei: sampon masca si lapte prelungi
Tineretului. Componenta unice a acestor produse este colagen este cele mai importante
proteine structurale ale corpului nostru, care prezideaz? procesului de formare de organe
?i ?esuturi. Peste ani cantitatea de colagen este generat de organismul nostru este redus
considerabil ?i efectul negativ pe r?d?cina p?rului este pierderea de stralucire si corpul.
Ac?iunea de restructurare de colagen con?inute în aceste produse v? ajut? pentru a
contracara acest efect de prevenire ?i întârzierea peste timp daune de imbatranire
prematura a parului. Uleiul de argan este bogat în vitamina E are antioxidante si crema
hidratanta ap?r? , p?r de la radicalilor liberi ?i a polu?rii. Camellia ulei este bogat în
substan?e active ?i fi certificate pentru a face stralucirea , luminozitatea ?i moliciune.
Uniunea a acestor active trei constituie mixul ideal pentru tineri p?r p?strat mult timp
p?strând elemente ?i propriet??ile care întârzie îmb?trânirea. Linia este indicat colagen
ARGABETA pentru toate tipurile de p?r. Efectul extraordinar pe p?r fin.

SAMPON PRELUNGESTE TINERET
Cur??? u?or cu hran? ?i de bun?stare a parului. Colagen prelunge?te durata de via?? a
p?rului dându-i corpul ?i volumul ?i de a preveni daune de imbatranire prematura. Nu
contine SLS (lauril sulfat de sodiu). Rezultatul: parul mai moale si stralucitoare alimentat
de prosperit??ii. Potrivit pentru toate tipurile de p?r. Efectul extraordinar pe p?r fin.
ambalaj: sticle de 250 si 500 ml.

TINERETUL DE MASCA DE EXTENSIE
Revitalizeaza toate tipurile de p?r ?i înt?re?te-le f?r? de cânt?rire-l jos , restaurarea
echilibrul optim de fibre de p?r ?i prevenind imbatranirea prematura. Ideal pentru toate
tipurile de p?r. Efectul extraordinar pe p?r fin. Rezultatul: parul din nou hr?nite , str?lucitor
?i u?or de piept?nat.
de ambalare: tub 250 , 500 ml borcan.

LAPTE PRELUNGESTE TINERET
Colagen ac?iune de remodelare ?i prelunge?te via?a p?r contracarând pierderea de volum
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si corp. Parul este înf??urat într-o protec?ie maneca si cumpara volum si stralucire. Potrivit
pentru toate tipurile de p?r. Efectul extraordinar pe p?r fin.
ambalare: flacon de 250 ml.
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