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NUTRI-ARGAN

Göndör haj festett vagy sérült haj igényl? magasabb tápanyag injekciók befolyásolhatja
kifejezetten a küls? a szár bels? egyensúly helyreállítása. NUTRI-ARGAN egy kozmetikai
kezelés, amely kombinálja a könnyedség és kozmetikai tulajdonságai Argan olaj és
makadámia olaj: táplált haj a hajt?t?l a tippeket található lágyság rugalmasságát és a
fényer?t.

TÁPLÁLÓ FÜRD?
SLES, ISTENN? parabének és színezékek nélkül
Ruházza fel a lágyság és hidratálás a száraz haj törékeny és színes , és adja fényét, és a
fegyelem. Tiszteletben tartja a festett haj színét.
Argan olaj szerves szerves makadámia olaj , Keratin, méz , gombás, panthenol
tartalmazza.
csomagolás: 250 és 1000 ml-es üveg.

TÁPLÁLÓ MASZK
paraffinok parabének és színezékek nélkül
Visszaállítja megfelel? egyensúly idrolipico és ad selymesség rugalmasságát és a száraz
haj fényét kezelni és sérült. Argan olaj szerves szerves makadámia olaj , Keratin, méz ,
gombás, e-vitamint tartalmaz.
csomagolás: cs? 300 ml és 1000 ml-es edénnyel.

SZÉPSÉG-ELIXÍR
Argan és a makadámia, napraforgó természetes olajok keveréke
Könny? és azonnal felszívódik , touch egyedülálló puhaságot és fényer?t kínál. Alkohol ,
paraben, PEG-PPG nélkül megfogalmazott , ásványi olajok és mesterséges színezéket
gazdagított béta-karotin egy antioxidáns és természetes védelmet, amely az öregedés, a
haj szál. Ad hatása a gyenge és nagy sz?r és a fegyelem, a lázadók untangles
megkönnyíti a szárító és a stílus.
Argan olajat tartalmaz szerves szerves olaj, makadámia olaj természetes napraforgó a
béta-karotin.
csomagolás: palack 100 ml-re.

TOP TEN
TÖKÉLETES HAJFORMÁZÓ KRÉM
Intenzív spray maszk, hogy lesz egy pillanat alatt minden hajtípushoz, egyetlen
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mozdulattal 10 el?nyöket kínál:
• azonnali megjelenést ad
• létfontosságú és egészséges;
• javítások, és táplálja a száraz és károsodott hajra;
• fegyelem és megszünteti a sima.
• a haj és detangles teszi a selymes.
• megakadályozza, és csökkenti a töredezett hajvégek;
• véd a h? a f?z?lap és a hajszárító;
• megkönnyíti a fogmosás és a lemez;
• Növeli a test és a térfogat;
• Hozzáteszi ragyog, és védi a szín;
• biztosítja a tökéletes hosszú távú szeres.
Argan olaj szerves szerves makadámia olaj selyem fehérje panthenol tartalmazza.
csomagolás: spray palackot nem gáz, 150 ml.
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