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DIKSON ARGABETA FEL A SZÍNES HAJ

Természetes hatóanyagok és keressen egyedi összetev?k széles választékát tartozékait
szín? és hajra ARGABETA termékek fel. A szinergikus keverék, keratin, és hialuronsav
között jár el, mélyen a haj szerkezetébe, véd? és regeneráló színes és kezelik, miközben
kiterjeszti a frissesség és a ragyogó színes gondolatok. Er?s, egyedi tulajdonságaik, a
piros pipacs kivonat és a kamélia olaj és Argan meger?sítése tápláló haj szín- és
kozmetikai, által támogatott intézkedések a gazdagsága és teljessége textúrája minden
receptet, hogy az eredménye, kísérletezés és kutatás továbbra is teljes az ígért
eredményeket. ARGABETA, kezelés, a hajon és kezelt áll:
ARGABETA SAMPON FEL
A keratin, hialuronsav, piros pipacs kivonat, camellia olaj és Argan olaj egy gazdag és
krémes állag, színes haj egy ultra hatékony fellépés jellemzi. A mix a keratin és
regenerálja a hajat, hialuronsav hidratálja, és véd az öregedés, míg a szinergista hatását
piros pipacs kivonat és Argan olaj és Camelia meghosszabbítja a szépség, szín és
fényesség reflexek.
csomagolás: palack 500 ml és 250.
ARGABETA, MASZK
Keratin, hialuronsav, piros pipacs kivonat, camellia olaj és Argan olaj. Kompakt és krémes
textúra ideálisan színes haj, meg?rizni a ragyogó és azokat lágy és testes. A mix a keratin
és regenerálja a hajat, hialuronsav hidratálja, és véd az öregedés, míg a szinergista
hatását piros pipacs kivonat és Argan olaj és Camelia meghosszabbítja a szépség, szín és
fényesség reflexek.
csomagolás: 500 ml és 250 csövek.
ARGABETA OLAJ
Piros pipacs kivonat, camellia olajjal, Argan olaj és UV sz?r? van egy olaj gazdag, s?r?,
húsos textúra, ideális a hajon és kezelni. A ragyogó tartós gondolatok, a szín változatlan
marad, és a hatás ház mix kivont piros pipacs, kamélia olaj- és Argan biztosítja a védelmet
és a puhaság, zsír nélkül.
csomagolás: 100 ml spray palack nem gáz.
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