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DIKSON ARGABETA OP FARVET HÅR

Et fint udvalg af naturlige aktive ingredienser og søgning efter specifikke ingredienser er
indkapslet i farvet og behandlet hår ARGABETA produkter op. Den synergistiske blanding
mellem keratin og hyaluronsyre virker dybt ind i håret struktur beskytte og regenerere dem
farvet og behandlet, mens det udvider friskhed og glans af farve refleksioner. Stærke af
deres særlige egenskaber, røde Valmue ekstrakt og Camellia olier og Argan styrke den
nærende hår farve og kosmetik handling, støttet af den rigdom og fylde af tekstur af hver
opskrift, der er resultatet af eksperimenter og forskning fortsætter, komplet de lovede
resultater. ARGABETA op behandling til farvet hår og behandlet består af:
ARGABETA SHAMPOO OP
Med keratin, hyaluronsyre, røde Valmue ekstrakt, camellia olie og arganolie, er
kendetegnet ved en rig og cremet tekstur til en ultra effektiv aktion på farvet hår. Blanding
af keratin og regenererer håret, hyaluronsyre fugter og beskytter mod ældning, mens den
synergistiske virkning af røde Valmue ekstrakt og Argan olie og Camelia forlænger
skønheden i farve og glans af reflekser.
emballage: flasker af 500 ml og 250.
ARGABETA OP MASKE
Med keratin, hyaluronsyre, røde Valmue ekstrakt, camellia olie og arganolie. Takket være
dens kompakte og cremet konsistens, er velegnet til tilstand farvede hår, bevare sin glans
og gøre dem bløde og fyldig. Blanding af keratin og regenererer håret, hyaluronsyre fugter
og beskytter mod ældning, mens den synergistiske virkning af røde Valmue ekstrakt og
Argan olie og Camelia forlænger skønheden i farve og glans af reflekser.
emballage: 500 ml og 250 rør.
ARGABETA OLIE OP
Med røde valmuer ekstrakt, camellia olie, arganolie og UV-filter, er en olie rig, tætte,
kødfuld konsistens, ideel til farvet hår og behandlede. Glans af langvarig refleksioner,
farven er intakt og effekten boliger mix udvindes fra røde Valmue, Camellia olier og Argan
sikrer beskyttelse og blødhed uden fedt.
emballage: 100 ml spray flaske ingen gas.
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