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ARGAN - AGE ICE CREAM
línia de tractament amb oli d'argània

 ARGAN ICE AGE CREAM és la línia de tractament d'oli d' argan que aporta brillantor i
protecció al cabell tractat, opac i sense vida amb una intensa interna pro - envelliment, la
reestructuració, nodrir i hidratar el cabell sense endurir. Tots els productes AGE ARGAN
estan formulats amb una barreja especial d'olis a base d'argan, de gira-sol i oli de Jojoba,
ingredients actius naturals amb propietats extraordinàries, i el filtre UV.

 SHAMPOO PRO - AGE 
Xampú d'oli d' argan
Adequat per a cabell tractat, opac i sense vida. Actua com un eficaç antioxidant i
protectora contra la contaminació i els agents atmosfèrics.
paquet   :. ml ampolla 300

 TRACTAMENT PRO - AGE 
tractament reestructuració Argan Oil
Contra la formació de radicals lliures, prevé l'envelliment del cabell, hidrata i nodreix els
llargs i puntes. Li dóna brillantor, suavitat i sedositat extraordinària, fent que el cabell suau
i lleuger. Elimina el frizz i les puntes obertes.
paquet   :. ampolla de 100 ml amb comptagotes

 MASK PRO - AGE 
Màscara Argan Oil
Desembolica i suavitza amb una excel · lent acció anti - frizz. Nodreix i protegeix el cabell i
la pell de la formació de radicals lliures, el que fa extraordinària suavitat i brillantor.
paquet   :. 300 ml ampolla dispensador

 PRO - AGE CONDICIONAT bifàsic 
condicionat sense esbandida Oli d' Argan Hidrata, desembolica i protegeix el cabell sense
endurir. Embolica el cabell li dóna suport, volum i brillantor, amb una acció anti - frizz
eficaç.
paquet   :. Ampolla de esprai de 200 ml
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 OLI PRO - AGE 
protector solar oli
Ideal per a tot tipus de cabell, basades en oli d' Argan
paquet   :. Ampolla de esprai de 120 ml 
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