
 

  
Lé?ba - Pé?e o vlasy - DIKSON

ARGABETA KOLAGEN
paraben bez vlas? pro mládež

 roberto.colombo@muster-dikson.com

 +39 0331 1706328

ARGABETA KOLAGEN
paraben bez vlas? pro mládež

S hydrolyzovaný kolagen , arganový olej.
DIKSON laborato?ích vyvinuty ARGABETA kolagen je série t?í produkt? Hydrolyzed
kolagenu , arganový olej: ŠAMPON masku a mléko prodloužit mládí. Unikátní sou?ástí
t?chto produkt? je že kolagen je nejd?ležit?jší strukturální bílkovina našeho t?la, který
vládne nad procesem formování orgán? a tkání. V pr?b?hu let množství kolagenu je
vygenerován pomocí našeho organismu výrazn? snižuje a negativní vliv na vlasy ko?en je
ztráta lesku a t?la. Restrukturaliza?ní opat?ení kolagenu obsaženého v t?chto výrobcích
pomáhá k potla?ení tohoto efektu prost?ednictvím prevence a zdržování ?asu poškození
p?ed?asného stárnutí vlas?. Argan olej je bohatý na vitamin E má antioxida?ní a
hydrata?ní obhajuje , vlasy z volných radikál? a zne?išt?ní. Olej je bohatý na aktivní látky a
potvrdí aby lesk , jas a m?kkost. Spojení t?chto t?í aktiv p?edstavuje ideální mix pro mladé
vlasy zachovány dlouhou dobu uchování položky a vlastnosti, který oddaluje stárnutí.
?ádek je ozna?en kolagenu ARGABETA pro všechny typy vlas?. Mimo?ádný vliv na jemné
vlasy.

ŠAMPON PRODLUŽUJE MLÁDÍ
Jemn? ?istí a výživu a pohodu na vlasy. Kolagen prodlužuje životnost vlas? dává tvar a
objem a zabránit poškození p?ed?asné stárnutí. Neobsahuje SLS (natrium-lauryl-sulfát).
Výsledek: vlasy m?k?í a zá?ící napájet blahobytu. Vhodné pro všechny typy vlas?.
Mimo?ádný vliv na jemné vlasy.
balení: lahve 250 a 500 ml.

ROZŠÍ?ENÍ MASKU MLÁDÍ
Oživuje všechny typy vlas? a posiluje jejich bez zat?žování , obnovení optimální
rovnováhu vlasových vláken a brání p?ed?asnému stárnutí. Ideální pro všechny typy
vlas?. Mimo?ádný vliv na jemné vlasy. Výsledek: vlasy znovu zapojil , jasný a snadno se
roz?esávají.
balení: trubice 250 , 500 ml sklenice.

MLÉKO PRODLUŽUJE MLÁDÍ
Kolagen remodelace akce a prodlužuje vlasy život tím ztrátu objemu a t?la. Vlasy je
zabalené do ochranného rukávu a koupit objem a lesk. Vhodné pro všechny typy vlas?.
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Mimo?ádný vliv na jemné vlasy.
balení: 250 ml láhev.
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