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NIRHAJ
d?u argan dành cho tóc khô và nh?y c?m

 Argan (Argan ho?c Argania sideroxylon) là m?t cây ph? bi?n trong c?nh quan khô c?n ??c
tr?ng phía tây nam c?a Ma-r?c. Qu? là m?t berry s?n xu?t màu xanh, t??ng t? nh? m?t ô
liu. Bên trong nó có ch?a m?t lõi ??c bi?t khó kh?n, do ?ó có ch?a hai ho?c nhi?u h?n h?nh
nhân t? ?ó chúng ta chi?t xu?t d?u Argan n?i ti?ng. D?u argan r?t giàu axit béo không bão
hòa và Vitamin E (b?o v? màng t? bào t? các hành ??ng gây h?i c?a các g?c t? do và ?óng
m?t tác d?ng ch?ng lão hóa) mà làm cho nó m?t ??ng minh hoàn h?o ?? làm ?m, nuôi
d??ng và b?o v? nó kh?i xâm l??c t? bên ngoài. D?u argan c?ng ch?a ho?t ch?t quan tr?ng
khác nh? Vitamin A, Vitamin F, linolenic acid, Omega 3 và Omega 6. D?u argan là m?t v?
??p elixir chính hãng cho khô, tóc d? gãy, d? v? và thi?u ánh.

 argan D??ng ?m 
?i?u tr? nuôi d??ng và làm s?ch Nh? nhàng làm s?ch mang l?i dinh d??ng cho tóc ?? l?i nó
m?m m?i và c?c k? sáng bóng.
 h?p :  250 ml và 10 ml gói

 Hydrating M?t N? argan
?i?u tr? dinh d??ng cao 
D?u argan th?m sâu vào tóc và mang l?i m?t ch? ?? dinh d??ng sâu và c??ng ?? cao và
cung c?p bóng ?áng kinh ng?c.
h?p  :  200 ml ?ng và gói 10 ml 

  D?u Argan
ch?t l?ng silicone m?n  
Cho s? m?m m?i c?c k?, nh? nhàng, không ?? l?i d? l??ng b?i vì nó ???c h?p th? b?i tóc
ngay l?p t?c. Ph?c t?p c?a silicon mà làm cho s?n ph?m này s?n xu?t m?t hi?u ?ng ?áng
k? l?a, ?ánh bóng và gi? ?m. Nó không ph?i là d?u m? và không cân nh?c.
  h?p :   50 ml l? và gói 5 ml 
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