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ARGABETA KOLLAGEN
paraben-fri hår för ungdom

Med hydrolyserat kollagen , arganolja Camellia olja.
DIKSON laboratorier har utvecklat ARGABETA kollagen är en serie av tre produkter
Hydrolyzed collagen , arganolja Camellia olja: schampo mask och mjölk förlänger
ungdom. Den unika delen av dessa produkter är kollagen är det viktigaste strukturella
proteinet i vår kropp som presiderar över processen för bildandet av organ och vävnader.
Under åren mängden kollagen genereras av vår organism minskas betydligt och den
negativa inverkan på håret roten är förlusten av glans och kroppen. Åtgärden
omstrukturering av kollagen som ingår i dessa produkter hjälper till att motverka denna
effekt genom att förhindra och fördröja över tid skada av för tidigt åldrande av håret.
Arganolja är rik på vitamin E har antioxidant och fuktkräm försvarar , hår från fria radikaler
och föroreningar. Camellia olja är rik på aktiva ämnen och certifieras för att göra briljans ,
ljusstyrka och mjukhet. Unionen av dessa tre tillgångar utgör den perfekta mix för unga hår
kvar lång tid bevara objekt och egenskaper som fördröjer åldrande. Linjen indikeras
kollagen ARGABETA för alla hårtyper. Extra effekt på fint hår.

SCHAMPO FÖRLÄNGER UNGDOM
Försiktigt renar med näring och välbefinnande till hår. Kollagen förlänger livet på håret
vilket ger kroppen och volym och förhindra skadan av för tidigt åldrande. Innehåller inte
SLS (natriumlaurilsulfat). Resultat: håret mjukare och glödande matas av välstånd.
Lämplig för alla typer av hår. Extra effekt på fint hår.
förpackning: 250 och 500 ml flaskor.

FÖRLÄNGNING MASK UNGDOM
Förnyar alla typer av hår och stärker dem utan tynger det , genom att återställa den
optimala balansen av hår fibrer och förhindra för tidigt åldrande. Idealisk för alla hårtyper.
Extra effekt på fint hår. Resultat: håret igen matas , ljust och lätt att kamma.
förpackning: tub 250 , 500 ml burk.

MJÖLK FÖRLÄNGER UNGDOM
Kollagen Ombyggnationer åtgärder och förlänger hår livet av motverka förlusten av volym
och kroppen. Håret är förpackat i en skyddande hylsa och köpa volym och glans. Lämplig
för alla typer av hår. Extra effekt på fint hår.
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förpackning: 250 ml flaska.
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