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DIKSON ARGABETA BAREVNÉ VLASY

Bohatý výb?r p?írodních aktivních složek a vyhledejte konkrétní p?ísady jsou uzav?eni v
barevné a ARGABETA produkty ošet?ené vlasy nahoru. Synergické sm?si mezi keratin a
kyselina hyaluronová p?sobí hluboko do struktury vlasu, ochranu a regeneraci ty barevné
a zpracují prodlužuje ?erstvost a brilantnosti barev odraz?. Strong jejich specifických
vlastností, extraktu ?erveného máku a Camellia oleje a Argan posilovat vyživující vlasy
barvu a kosmetické akce, podporovaná bohatost a plnost textury každý recept, který je
výsledkem experimentování a výzkum pokra?ovat, kompletní výsledky slíbil. ARGABETA
se ošet?ení pro barvené vlasy a je tvo?ena:
ARGABETA ŠAMPON NAHORU
S keratinem, kyselina hyaluronová, ?erveného máku extrakt, olej a arganového oleje je
charakteristická bohatá a krémová textura pro ultra ú?inná opat?ení na barvené vlasy. Mix
keratin a regeneruje vlasy, kyselina hyaluronová hydratuje a chrání proti stárnutí, zatímco
synergické p?sobení extraktu ?erveného máku a arganového oleje a Camelia prodlužuje
krásu barev a brilance reflex?.
balení: láhve 500 ml a 250.
ARGABETA SE MASKA
S keratinem, kyselina hyaluronová, ?ervený mák extrakt, olej a arganového oleje. Díky
jeho kompaktní a krémovou texturu se ideáln? hodí pro stav barvené vlasy, zachovat jeho
lesk a aby byly m?kké a full-t?lo. Mix keratin a regeneruje vlasy, kyselina hyaluronová
hydratuje a chrání proti stárnutí, zatímco synergické p?sobení extraktu ?erveného máku a
arganového oleje a Camelia prodlužuje krásu barev a brilance reflex?.
balení: 500 ml a 250 trubky.
ARGABETA OLEJ SE
S ?erveným mákem extrakt, olej, arganového oleje a UV filtr je ropné bohaté, husté,
masitý textura, ideální pro barvené vlasy a ošet?ené. Brilliance dlouhodobé odrazy, barva
z?stává neporušená a efekt bydlení mix z ?erveného máku, Camellia oleje a Argan
zajiš?uje ochranu a m?kkost bez tuku.
balení: sprej 100 ml láhev bez plynu.
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