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NIRHAJ
L'oli d'argan per al cabell sec i sensibilitzat

 Argan (Argania Argan o Sideroxylon) és un arbre comú en els àrids paisatges que
caracteritzen el sud-oest del Marroc. El fruit és una baia que produeix el color verd,
semblant a una oliva. En el seu interior conté un nucli especialment dur, que al seu torn
conté dos o més ametlles de la qual extraiem el famós oli d'argan. L'oli d'argan és ric en
àcids grassos insaturats i vitamina E (protegeix les membranes cel · lulars de l'acció
nociva dels radicals lliures i té un efecte anti - envelliment) que el converteixen en un
perfecte aliat per hidratar, nodrir i protegir de les agressions externes. L'oli d'argan també
conté altres substàncies actives importants com la vitamina A, vitamina C, àcid linolènic,
Omega 3 i Omega 6. L'oli d'argan és un veritable elixir de bellesa per a cabell sec i
trencadís, fràgil i llustre de falta.

 ARGAN Xampú Hidratant 
Tractament nutritiu i neteja Neteja suaument portar la nutrició al cabell deixant-lo suau i
molt brillant.
 quadre :  250 ml i 10 ml sachets

 mascareta hidratant ARGAN
tractament d'alta nutrició 
L'oli d'argan penetra en el cabell i aporta una nutrició profunda i intensa i li dóna una
lluentor increïble.
 quadre :  200 ml tub i sobres de 10 ml 

  OLI D' ARGAN
fluid de silicona suau  
Dóna suavitat extrema, lleugeresa, sense deixar residus, ja que és absorbit pel cabell a
l'instant. El complex de silicones que fan d'aquest producte produir un efecte significatiu
de seda, polit i hidratació. No és greixosa i no pesa.
  quadre :   50 ml flascó i sobres de 5 ml 
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