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DIKSON ARGABETA EL COLOR DE CABELL

Una bona selecció de principis actius naturals i cerca ingredients específics estan tancats
en color i cabell tractada ARGABETA productes cap amunt. La barreja sinèrgica entre
queratina i àcid hialurònic actua profundament en l'estructura de cabell protegir i regenerar
els colors i tractats mentre s'estén la frescor i la brillantor de les reflexions de color. Fort
de les seves propietats específiques, la rosella Roja extracte i oli de camèlia i Argan
reforçar la nutritius pèl color i cosmètics acció, amb el suport de la riquesa i la plenitud de
la textura de cada recepta, que és el resultat de l'experimentació i recerca continuar,
completar els resultats promesos. ARGABETA el tractament per al cabell de color
tractades i tractades consisteix en:
ARGABETA XAMPÚ FINS
Amb queratina, àcid hialurònic, extracte de rosella vermella, oli de camèlia i oli d'Argan, es
caracteritza per una rica i cremosa textura per a una acció eficaç ultra el cabell de color.
La barreja de cabell de queratina i regenera, àcid hialurònic hidrata i protegeix contra
l'envelliment, mentre que l'acció sinèrgica de rosella Roja extracte i oli d'Argan i Camelia
prolonga la bellesa del color i brillantor de reflexos.
envasos: botelles de 500ml i 250.
ARGABETA CAP AMUNT DE MÀSCARA
Amb queratina, àcid hialurònic, extracte de rosella vermell, oli de camèlia i oli d'Argan.
Gràcies a la seva textura compacta i cremosa, és condició color de cabell, preservar la
seva brillantor i fer-los suau i amb cos ideals. La barreja de cabell de queratina i regenera,
àcid hialurònic hidrata i protegeix contra l'envelliment, mentre que l'acció sinèrgica de
rosella Roja extracte i oli d'Argan i Camelia prolonga la bellesa del color i brillantor de
reflexos.
embalatge: 500ml i 250 tubs.
ARGABETA OLI FINS
Amb extracte de rosella vermella, oli de camèlia, oli d'Argan i filtre UV, és un oli ric, dens,
carnós textura, ideal per al cabell de color tractades i tractades. La brillantor de les
reflexions de llarga durada, el color es manté intacta i l'efecte barreja extret de rosella
vermella de l'habitatge, Camellia olis i Argan assegura protecció i suavitat sense greix.
embalatge: esprai 100 ml ampolla sense gas.
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