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NUTRI-ARGAN

Kähärät hiukset on värjätty tai hiukset tarvitsevat enemmän ravintoaineita injektionesteisiin
on palauttaa sisäinen tasapaino vaikuttaa erityisesti ulkoisen varren. NUTRI-ARGAN on
kauneuden hoitoon, jossa yhdistyvät keveys ja kosmeettisia ominaisuuksia Argan öljyn ja
Macadamia öljy: ruokkivat hiukset juuret vinkkejä löytyy pehmeys kimmoisuutta ja
kirkkautta.

RAVITSEVA KYLPYAMME
ilman SLES, JUMALATTAREN Parabeenit ja väriaineet
Antaa pehmeyttä ja kosteuttaa kuivaa hiukset on hauras ja värillinen , ja antaa kiiltoa ja
kurinalaisuutta. Kunnioittaa hiusten väri värjätty.
Sisältää Argan öljyä orgaaninen organic Macadamia öljy , Keratiini, hunajaa , hiiva,
pantenolia.
pakkaus: flacon 250 ja 1000 ml.

RAVITSEVA NAAMIO
ilman parafiinit Parabeenit ja väriaineet
Palauttaa tasapainon idrolipico ja antaa silkiness hiuksen elastisuutta ja kiiltoa kuiviin
hiuksiin on käsitelty ja vaurioitunut. Sisältää Argan öljyä orgaaninen organic Macadamia
öljy , Keratiini, hunajaa , hiiva, e-vitamiini.
pakkaus: putki 300 ml ja 1000 ml purkki.

KAUNEUSELIKSIIRI
sekoitus luonnollisia öljyjä Argan ja Macadamia, auringonkukka
Kevyt ja välittömästi imeytyy , touch ylimääräinen pehmeyttä ja kirkkautta. Muotoiltu ilman
alkoholia , paraben, tappi PPG , kivennäisöljyjen ja keinotekoiset värit on rikastettu
Beetakaroteeni on antioksidantti ja luonnollinen suoja, jota korostavat ikääntyminen
hiukset kuitua. Antaa vaikutus hiusten heikko ja iso ja kurinalaisuutta kapinallisten
untangles helpottaa kuivaus ja muotoilu.
Argan öljy sisältää orgaanisia orgaanisten öljy Macadamia öljy auringonkukka on
beetakaroteenia.
pakkaus: 100 ml pullo.

TOP TEN
TÄYDELLINEN STYLING CREAM
Intensiivinen spray peite, joka muuttuu hetkessä kaikille hiustyypeille tarjoaa 10 etuja
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yhtenä ele:
• antaa välittömästi vaikutelman
• elintärkeä ja terveet;
• Korjaa ja ravitsee kuivia ja vahingoittuneita hiuksia.
• kurinalaisuutta ja poistaa kähertää.
• selvittää hiukset ja tekee silkkisen.
• estää ja vähentää kaksihaaraisia;
• suojaa lämpöä keittolevy ja hiustenkuivain;
• helpottaa harjausta käytöstä levy;
• Lisää kehon ja asema;
• Lisää kiiltoa ja suojaa väri;
• varmistaa täydellinen pitkän aikavälin kertaiseksi.
Sisältää Arganöljy orgaaninen organic Macadamia öljy silkki proteiineja pantenolia.
pakkaus: spray pullo ei kaasua 150 ml.
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