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DIKSON ARGABETA SA JEMNÉ VLASY

Jemné výrobky sú tajné vaporous efekty ARGABETA ?akatelia na jemné vlasy bez
objemu. Kombináciou prášok celulózy a prospešné vlastnosti sladký pomaran? silice a
arganového oleja, kon?eky sú volumizzati zo srdca vlákno od korienkov až ku kon?ekom.
Prášok celulózy, pri kontakte s vodou, zvyšuje objem a odpo?íva na vlasy zvyšuje hustota
vlasov vlákno, vidite?ne zlepšuje textúru. Objem je konsolidovaná v?aka sušenie a
zaru?uje jemné vlasy bez objemu zahus?ovanie a volumizing akcie. Sladký pomaran?
silice a arganového oleja chráni štruktúra vlasov, ich lesk mimoriadny lesk a
nehmatate?né mäkkos? pri Sls zadarmo vzorce a ultra mäkké textúry úplnú dokonalos?
lie?by ARGABETA sa robi? to neocenite?ný spojenec krásu jemné vlasy bez objemu.

ARGABETA ŠAMPÓN HORE
Prášková Celulóza, sladký pomaran? silice a arganového oleja, charakterizuje dokonalá
alchýmia sladký pomaran? silice, arganového oleja a práškovú celulózu, ktoré sú v
kontakte s vodou sa zvyšuje objem a hustotu vlasov vlákno. ARGABETA ŠAMPÓN jemné
vlasy je ideálne ?istí vlasy jemné a chýba objem, vykonanie akcie inspessente a
osviežujúci a odha?ujú výnimo?ný lesk.
balenia: f?aše 500 ml a 250.

KONDICIONÉR ARGABETA HORE
Práškové celulózy, sladký pomaran? silice a arganového oleja. Vyzna?uje sa ?ahkou
textúrou, hladká a krémová, ideálny pre klimatizácie, mäso, a zahusti? vlasy, tenšie a bez
tela. Celulóza prášok, ktoré pri kontakte s vodou sa zvyšuje objem a hustotu vlasov
vlákno, sladký pomaran? silice a arganového oleja vidite?ne zlepšuje a dotknú? vlasy
textúry a necha? ich svieti? lesku.
balenia: f?aše 500 ml a 250.

ARGABETA VOLUMISING SPREJ HORE
Práškové celulózy, sladký pomaran? silice a arganového oleja. Jemné vlasy, ktoré sú
objemné a texturované v?aka synergické pôsobenie práškového celulózy, sladký
pomaran? silice a arganového oleja. ARGABETA VOLUMIZING sprej nie váži? v?aka
jednotnú konzistenciu a ultra tenký odparovanie, že obnovuje lesk na vlasy bez objemu.
Bez oplachovania.
balenia: f?aša 150 ml
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