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Produk halus adalah rahasia vaporous efek ARGABETA berbaris halus rambut tanpa
VOLUME. Dengan menggabungkan selulosa bubuk dan properti menguntungkan minyak
esensial jeruk manis dan minyak Argan, ujung rambut adalah volumizzati dari jantung
serat dari akar ke ujung. Bubuk selulosa, dengan air, meningkatkan volume, dan
beristirahat pada rambut, meningkatkan kepadatan serat rambut tampak meningkatkan
tekstur. Volume konsolidasi berkat pengeringan dan menjamin denda rambut tanpa
volume penebalan dan volumizing tindakan. Minyak esensial jeruk manis dan Argan
minyak melindungi tekstur rambut, membuat mereka bersinar kecerdasan luar biasa dan
kelembutan impalpable, sementara Sls gratis rumus dan ultra ringan tekstur lengkap
kesempurnaan perawatan ARGABETA atas membuat sekutu berharga keindahan halus
rambut tanpa volume.

ARGABETA SHAMPOO UP
Bubuk selulosa, minyak esensial jeruk manis dan minyak Argan, ditandai dengan
sempurna Alkimia manis minyak esensial jeruk, minyak Argan dan bubuk selulosa, yang di
kontak dengan air meningkatkan volume dan kepadatan serat rambut. ARGABETA UP
SAMPO rambut halus sangat ideal untuk membersihkan rambut halus dan kurang dalam
volume, melaksanakan tindakan inspessente dan menyegarkan dan mengungkapkan
kecemerlangan istimewa.
Kemasan: botol 500 ml dan 250.

KONDISIONER ARGABETA UP
Bubuk selulosa, minyak esensial jeruk manis dan minyak Argan. Hal ini ditandai dengan
tekstur yang ringan, halus dan lembut, sempurna untuk Ruangan (AC), menyempurnakan
dan menebalkan rambut tipis dan tanpa tubuh. Selulosa bubuk, yang dengan air
meningkatkan volume dan kepadatan serat rambut, dengan minyak esensial jeruk manis
dan minyak Argan meningkatkan tampak dan menyentuh tekstur rambut dan membiarkan
mereka bersinar gloss.
Kemasan: botol 500 ml dan 250.

ARGABETA VOLUMISING SEMPROT UP
Bubuk selulosa, minyak esensial jeruk manis dan minyak Argan. Rambut menjadi tebal
dan bertekstur terima kasih untuk tindakan sinergis dari selulosa bubuk, minyak esensial
jeruk manis dan Argan halus minyak. ARGABETA UP VOLUMIZING semprot tidak berati
kekentalannya merata dan ultra tipis penguapan yang mengembalikan bersinar ke rambut
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tanpa volume. Tanpa pembilasan.
Kemasan: botol 150 ml
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