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NUTRI-ARGAN

Kudrnaté vlasy barvené nebo poškozené vlasy pot?ebují vyšší výživné injekce je obnovit
vnit?ní rovnováhu narušit konkrétn? vn?jší strukturu stonku. NUTRI-ARGAN je kosmetika,
která kombinuje vlastnosti sv?tlost a kosmetické arganového oleje a olej z makadamského
o?echu: živí vlasy od ko?ínk? na tipy m?kkost pružnost a jas.

VÝŽIVNÁ KOUPEL
bez paraben? bohyn? SLES, a barviva
Prop?j?uje hebkost a hydrataci na suché vlasy je k?ehký a barevné , a dává lesk a
disciplínu. Respektuje barvu vlas? obarvených.
Obsahuje arganového oleje organické organické Macadamia olej , Keratin, med ,
kvasinky, panthenol.
balení: flakon 250 a 1000 ml.

VYŽIVUJÍCÍ MASKA
bez paraben? a barviva parafin?
Obnovuje rovnováhu idrolipico a dává hedvábnosti pružnosti a lesku na suché vlasy je
zacházeno a poškození. Obsahuje arganového oleje organické organické Macadamia olej
, Keratin, med , kvasinky, vitamín e.
balení: trubice 300 ml a 1000 ml sklenice.

BEAUTY ELIXÍR
sm?s p?írodních olej? Argan a Macadamia, slune?nice
Lehké a okamžit? vst?ebává , nabízí dotykový mimo?ádnou hebkost a jas. Formulovány
bez alkoholu , paraben, PEG-PPG , minerální oleje a um?lé barvy je obohacen o beta-
karoten je antioxidant a p?irozenou ochranu, což kontrastuje stárnutí vlasového vlákna.
Dává efekt na vlasy slabé a velké vlasy a disciplíny rebelové , untangles, usnad?uje
sušení a stylování.
Obsahuje arganového oleje organické organické olej z makadamie p?írodní olej
slune?nice je beta-karoten.
balení: láhev 100 ml.

DESET NEJLEPŠÍCH
PERFEKTNÍ STYLINGOVÝ KRÉM
Intenzivní sprej maska, která se stává okamžit? všechny typy vlas? nabízí 10 výhody v
jediné gesto:
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• dává okamžité vzhled
• životn? d?ležité a zdravé;
• opravy a vyživuje suché a poškozené vlasy;
• disciplínu a odstra?uje zacuchání.
• kondicionér na vlasy a je to hedvábný.
• brání a omezuje t?epení;
• chrání p?ed teplem z topné desky a fénem;
• usnad?uje kartá?ování a používání desky;
• Dodává t?lo a objemu;
• Dodává lesk a chrání barvu;
• zajiš?uje dokonalý dlouhodobý záhyb.
Obsahuje arganového oleje organické organické Macadamia olej , hedvábné proteiny,
panthenol.
balení: st?íkací láhev žádný plyn od 150 ml.
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