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NUTRI-ARGAN

Keriting rambut dicelup atau rambut rusak membutuhkan suntikan bergizi tinggi adalah
untuk mengembalikan keseimbangan internal untuk mempengaruhi khususnya struktur
eksternal batang. NUTRI-ARGAN adalah perawatan kecantikan yang menggabungkan
ringan dan kosmetik sifat Argan minyak dan Minyak Macadamia: dipelihara rambut dari
akar ke ujung dengan menemukan kelembutan elastisitas dan kecerahan.
BERGIZI BATH
tanpa SLES, Dewi paraben dan pewarna
Menganugerahkan kelembutan dan hidrasi rambut kering rapuh dan berwarna , dan
memberikan bersinar dan disiplin. Menghormati Anda warna rambut yang diwarnai.
Berisi minyak Argan organik organik Macadamia minyak , Keratin, madu , jamur,
panthenol.
pengepakan: flacon 250 dan 1000 ml.
BERGIZI TOPENG
tanpa paraffins, paraben dan pewarna
Mengembalikan keseimbangan tepat idrolipico dan memberikan silkiness elastisitas dan
bersinar untuk rambut kering diperlakukan dan rusak. Mengandung minyak Argan organik
organik Macadamia minyak , Keratin, madu , jamur, vitamin e.
Kemasan: tabung dan 300 ml botol 1000 ml.
ELIXIR KECANTIKAN
campuran alami minyak Argan dan Macadamia, bunga matahari
Ringan dan segera diserap , menawarkan sentuhan luar biasa kelembutan dan
kecerahan. Dirumuskan tanpa alkohol , paraben, PEG-PPG , minyak mineral dan warna
buatan diperkaya dengan Beta-karotena merupakan antioksidan dan perlindungan alam
yang kontras penuaan serat rambut. Memberikan efek pada rambut lemah dan besar
rambut dan disiplin para pemberontak , untangles, memfasilitasi pengeringan dan styling.
Berisi minyak Argan minyak organik organik alami Macadamia minyak bunga matahari
adalah beta-karoten.
Kemasan: botol 100 ml.
SEPULUH
STYLING SEMPURNA KRIM
Semprot intensif topeng yang menjadi sekejap semua jenis rambut yang menawarkan 10
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manfaat dalam sikap tunggal:
• memberikan penampakan
• penting dan sehat;
• perbaikan dan memelihara rambut kering dan rusak;
• disiplin dan menghilangkan keriting.
• detangles rambut dan membuatnya halus.
• mencegah dan mengurangi berakhir split;
• melindungi terhadap panas kompor dan pengering rambut;
• memfasilitasi menyikat dan penggunaan piring;
• Menambah tubuh dan volume;
• Menambahkan bersinar dan melindungi warna;
• memastikan lipat jangka panjang sempurna.
Berisi minyak Argan organik organik Macadamia minyak , protein sutra, panthenol.
Kemasan: tidak ada gas dari 150 ml botol semprot.
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