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NHP NUTRI ARGAN
száraz, frizzy, festett vagy törékeny haj

A festett vagy törékeny száraz hajnak kiváló tápanyagokra van szüksége mind a bels?
egyensúly helyreállításához, mind a szár küls? szerkezetének célzott kondicionálásához. 
A NUTRI-ARGAN egy olyan szépségápolási kezelés, amely egyesíti a
Argán- és makadámiaolaj:a gyökerekt?l a hegyig táplált haj visszanyeri puhaságát,
rugalmasságát és könnyedségét.

TÁPLÁLÓ FÜRD?
Finom fürd? nélkül SLES "DEA" Parabének és festékek. Gazdag szerves Argan és 
Makadámia olajok és tápláló és szerkezetátalakítás természetes hatóanyagok, ez ad
hidratáció és puhaság a száraz, törékeny és színes haj, és ad ragyogást és fegyelmet.
Tartsa tiszteletben a festett haj színét.
FUNKCIONÁLIS ANYAGOK: Bio Argan Oil Organic Makadámia Olaj Keratin Méz -
Panthenol Söréleszt?.
csomagolás: 250 és 1000 ml-es palackok.

TÁPLÁLÓ MASZK
Intenzív és mély tápláló maszk nélkül Parabének "Paraffins és festékek" alapuló
szerves Argan és Makadámia olajok és a természetes szerkezetátalakítási és er?sít?
anyagok. Helyreállítja a megfelel? hidro-lipid egyensúlyt, és selymességet, rugalmasságot
és ragyogást ad a kezelt és sérült száraz hajnak.
Szabályozza a frizzy hajat, és kivételes anti-radikális és antioxidáns hatású, védi a színt az
id? múlásával.
FUNKCIONÁLIS ANYAGOK: Bio Argan Olaj Bio Makadámia Olaj Keratin Méz - Söréleszt?
E-vitamin.
csomagolás: 300 ml tuno és 1000 ml-es üveg.

SZÉPSÉG ELIXÍR
Ez egy értékes folyadék" alapuló ügyes keveréke finom természetes olajok biológiai
eredet? argán és makadámia és napraforgó olaj. A könny? és azonnal felszívódó,
esszenciális zsírsavakbangazdag " rendkívüli tapintású lágyságot és ragyogást ad.
Néhány csepp revitalizálja a legnehezebb hajat, táplálva ?ket a gyökerekt?l a végéig
anélkül, hogy letörné vagy lemérné. Alkohol nélkül készült, a PARABÉNEK PEG-PPG
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ásványi olajai vagy mesterséges színei béta-karotinnalgazdagítják, amely hatékony
antioxidáns és természetes véd?anyag, amely ellensúlyozza a hajrost öregedését.
FUNKCIONÁLIS ANYAGOK: Bio Argánolaj Bio Makadámia Olaj Napraforgóolaj - Béta-
karotin.
csomagolás: 100 ml-es üveg.

TOP 10
tökéletes stílus krém
Intenzív spray maszk alapján Argan és Makadámia olaj biológiai eredet? "nélkül paraffins
"paraffins és festékek. Olyan termék, amely minden hajtípust egy pillanat alatt átalakít,
ragyogást, selymességet és fegyelmet ad. Értékes selyem- és
panthenolfehérjékkeldúsítva
természetes elemek, amelyek hidratálást és védelmet nyújtanak.
FUNKCIONÁLIS ANYAGOK: Szerves argánolaj Szerves makadámia olaj Selyemfehérjék
Panthenol.
csomagolás: 150 ml gáz párologtató palack nélkül.
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