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NHP NUTRI ARGAN
kuivat, pörröiset, värjätyt tai hauraat hiukset

Värjätyt tai hauraat kuivat hiukset tarvitsevat ylivertaisia ravintoaineita sekä sisäisen
tasapainon palauttamiseksi että varren ulkoisen rakenteen stadistamiseksi kohdennetusti. 
NUTRI-ARGAN on kauneushoito, jossa yhdistyvät
Argan- ja Macadamia-öljy:juurista kärkiin ravitut hiukset palauttavat pehmeyden,
elastisuuden ja vakauden.

RAVITSEVA KYLPY
Herkkä kylpy, joka on muotoiltu ilman SLES: n DEA: n parabeeneja ja väriä. Runsaasti 
orgaanisia Argan- ja Macadamia-öljyjä sekä ravitsevia ja uudelleenjärjestelyjä
luonnollisia vaikuttavia aineita, se antaa kosteutta ja pehmeyttä kuiville, hauraille ja
värillisille hiuksille ja antaa kiiltoa ja kurinalaisuutta. Kunnioita värjättyjen hiusten väriä.
TOIMINNALLISET AINEET: Orgaaninen Argan Öljy Orgaaninen Macadamia Öljy Keratiini
Hunaja - Panthenol Brewer's Hiiva.
pakkaus: 250 ja 1 000 ml:n pullot.

RAVITSEVA NAAMIO
Voimakas ja syvä ravintonaamio ilman parabeenien parafiineja ja väriaineita, jotka
perustuvat orgaanisiin Argan- ja Macadamia-öljyihin sekä luonnollisiin rakennemuutos- ja
kostaviin aineisiin. Se palauttaa oikean hydro-lipiditasapainon ja antaa silkkisyyttä,
elastisuutta ja kiiltoa hoidetuille ja vaurioituneille kuiville hiuksille.
Se säätelee pörröiset hiukset ja suorittaa poikkeuksellisen antiradikaalin ja
antioksidanttisen toiminnan" suojaamalla väriä ajan myötä.
TOIMINNALLISET AINEET: Orgaaninen Argan Öljy Orgaaninen Macadamia Öljy Keratiini
Hunaja - Panimon hiiva E-vitamiini.
pakkaus: 300 ml tunoa ja 1 000 ml purkkia.

KAUNEUS ELIXIR
Se on arvokas neste, joka perustuu arganin ja macadamian biologisesti alkuperää olevan
hienon luonnonöljyn ja auringonkukkaöljyn taidokkaaseen sekoitukseen. Kevyt ja
välittömästi imeytynyt " runsaasti välttämättömiä rasvahappoja" antaa poikkeuksellisen
pehmeän ja nerokkaan. Muutama tippa elvyttää vaikeimmat hiukset, jotka ravitsevat niitä
juurista päihin ilman, että ne tihkuvat tai painavat niitä alas. Ilman alkoholin parabeenien
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PEG-PPG-kivennäisöljyjä tai keinotekoisia värejä" on rikastettu beetokaroteenilla'
tehokasantioksidantti ja luonnollinen suoja, joka torjuu hiuskuidun ikääntymistä.
TOIMINNALLISET AINEET: Orgaaninen arganöljy Orgaaninen MacadamiaÖljy
Auringonkukkaöljy - Beetakaroteeni.
pakkaus: 100 ml pullo.

KYMMENEN
täydellinen muotoilu kerma
Intensiivinen spraymaski, joka perustuu argan- ja macadamiaöljyyn, joka on muotoiltu
ilman parafiinien parafiineja ja väriä. Tuote, joka muuttaa kaikki hiustyypit hetkessä,
antaen kiiltoa, silkkisyyttä ja kurinalaisuutta. Rikastettu arvokkailla silkki- ja
pantenoliproteiinilla
luonnolliset elementit, jotka antavat nesteytystä ja suojaa.
TOIMINNALLISET AINEET: Orgaaninen Argan Öljy Orgaaninen Macadamia Öljy
SilkkiProteiinit Pantenoli.
pakkaus: 150 ml kaasuhöyrystinpulloa.
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