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DIKSON ARGABETA OP FINT HÅR

Delikat produkter er hemmeligheden bag dampformige virkninger ARGABETA line op til
FINT hår uden volumen. Ved at kombinere cellulose pulver og de gavnlige egenskaber af
søde orange æterisk olie og arganolie, er hår enderne volumizzati fra hjertet af fiber fra
rod til spids. Cellulose pulver, kontakt med vand, øger i mængde og hviler på håret, øger
tæthed af håret fiber synligt forbedre tekstur. Diskenheden er konsolideret takket være
tørring og garantier til fint hår uden volumen fortykkelse og volumizing handling. Søde
orange æterisk olie og Argan olie beskytter hår tekstur, hvilket gør dem glans af
ekstraordinær glans og uhåndgribelige blødhed, mens Sls gratis formler og ultra bløde
teksturer komplet perfektion af behandling ARGABETA op som gør det en uvurderlig
allieret skønhed til fint hår uden volumen.

ARGABETA SHAMPOO OP
Pulveriseret cellulose, sød orange æterisk olie og arganolie, er karakteriseret ved en
perfekt alkymi søde orange æterisk olie, arganolie og pulveriseret cellulose, som i kontakt
med vand øger volumen og tæthed af håret fiber. ARGABETA op SHAMPOO FINE hår er
ideel til at rense hendes hår delikat og mangler i volumen, udfører en handling
inspessente og styrkende og afslører en ekstraordinær glans.
emballage: flasker af 500 ml og 250.

BALSAM ARGABETA OP
Pulveriseret cellulose, sød orange æterisk olie og arganolie. Det er kendetegnet ved en let
konsistens, glat og cremet, perfekt til konditionering, konkretisere og tykkere hår tyndere
og uden krop. Cellulose pulver, som i kontakt med vand øger volumen og tæthed af håret
fiber, med søde orange æterisk olie og arganolie forbedrer synligt og touch hår tekstur og
lade dem skinne af glans.
emballage: flasker af 500 ml og 250.

ARGABETA VOLUMIZING SPRAY OP
Pulveriseret cellulose, sød orange æterisk olie og arganolie. Fine hår bliver omfangsrige
og tekstureret tak til den synergistiske virkning af cellulose pulver, sød orange æterisk olie
og Argan olie. ARGABETA op VOLUMIZING SPRAY vejer ikke takket være en ensartet
konsistens og ultra tynde fordampningsvarme at gendanner shine til hår uden volumen.
Uden skylning.
emballage: flaske af 150 ml
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