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ARGABETA KOLAGÉNU
paraben bez vlasov pre mládež

S hydrolyzovaný kolagén , olej arganového olej.
DIKSON laboratories vyvinuli ARGABETA kolagén je séria troch produktov Hydrolyzed
kolagénu , olej arganového olej: ŠAMPÓN masku a mlieko pred?ži? mládeže. Unikátne
zložky týchto výrobkov je kolagén je najdôležitejšie štrukturálne proteíny nášho tela, ktoré
predsedá procesu tvorby orgánov a tkanív. V priebehu rokov vytváraný množstvo
kolagénu náš organizmus je zna?ne obmedzené a negatívny vplyv na vlasových korienkov
je strata lesku a telo. Reštrukturaliza?né opatrenia kolagén, obsiahnutý v týchto výrobkoch
pomáha ?eli? tento efekt prevenciou a oddialenie ?as škody pred?asného starnutia vlasov.
Argan olej je bohatý na vitamín E má antioxida?né a hydrata?ný obhajuje , vlasy pred
vo?nými radikálmi a zne?istenia. Camellia olej je bohatý na aktívne látky a musí by?
potvrdený aby lesk , jas a mäkkos?. Spojenie týchto troch majetok predstavuje ideálny mix
pre mladých vlasy ponechané dlho zachovanie položky a vlastnosti, ktorý spoma?uje
starnutie. Riadok je ozna?ený kolagén ARGABETA pre všetky typy vlasov. Mimoriadny
vplyv na jemné vlasy.

ŠAMPÓN PREDLŽUJE MLÁDEŽE
Jemne ?istí výživu a zdar vlasy. Kolagén predlžuje životnos? vlasov dáva? to telo a objem
a zabráni? škodám pred?asného starnutia. Neobsahuje SLS (natrium-lauryl síranový).
Výsledok: vlasy mäkšie a žiariace napája? blahobytu. Vhodný pre všetky typy vlasov.
Mimoriadny vplyv na jemné vlasy.
balenia: f?ašiach 250 a 500 ml.

ROZŠÍRENIE MASKA MLÁDEŽE
Všetky typy vlasov revitalizuje a posil?uje ich bez váženia ho , obnovuje optimálnu
rovnováhu vlasových vlákien a predchádzanie pred?asnému starnutiu. Ideálne pre všetky
typy vlasov. Mimoriadny vplyv na jemné vlasy. Výsledok: vlasy opä? privádza , jasný a
?ahko sa roz?esávajú.
balenie: trubice 250 , 500 ml pohára.

MLIEKO PREDLŽUJE MLÁDEŽE
Kolagén prestavba akcie a predlžuje životnos? vlasov o marenie stratou objemu a telo.
Vlasy je zabalené do ochranné puzdro a kúpi? objem a lesk. Vhodný pre všetky typy
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vlasov. Mimoriadny vplyv na jemné vlasy.
balenie: 250 ml f?aša.
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