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NHP NUTRI ARGAN
Rambut kering, keriting, dicelup atau rapuh

Rambut kering yang dicelup atau rapuh membutuhkan nutrisi unggul baik untuk
mengembalikan keseimbangan internal dan mengkondisikan struktur eksternal batang
dengan cara yang ditargetkan. NUTRI-ARGAN adalah perawatan kecantikan yang
menggabungkan sifat ringan dan kosmetik dari
Minyak Argan dan Macadamia:rambut yang dipelihara dari akar hingga ujungnya
mendapatkan kembali kelembutan, elastisitas, dan ringan.

MANDI BERGIZI
Mandi halus diformulasikan tanpa SLES 'DEA ' Parabens dan pewarna. Kaya akan minyak
Argan dan Macadamia organik dan menutrisi dan merestrukturisasi bahan aktif alami, ini
memberikan hidrasi dan kelembutan pada rambut kering, rapuh dan berwarna dan
memberikan kilau dan disiplin. Hormati warna rambut yang dicat.
ZAT FUNGSIONAL: Minyak Argan Organik Macadamia Oil Keratin Honey - Panthenol
Brewer's Yeast.
kemasan: botol 250 dan 1.000 ml.

MASKER BERGIZI
Masker makanan yang intens dan dalam tanpa Parafin dan pewarna Parabens
berdasarkan minyak Argan dan Macadamia organik dan restrukturisasi alami dan zat yang
membentengi. Ini mengembalikan keseimbangan hidro-lipid yang benar dan memberikan
kehalusan, elastisitas dan kilau pada rambut kering yang dirawat dan rusak.
Ini mengatur rambut keriting dan melakukan tindakan anti-radikal dan antioksidan yang
luar biasa 'melindungi warna dari waktu ke waktu.
ZAT FUNGSIONAL: Minyak Argan Organik Macadamia Minyak Keratin Madu - Brewer's
Yeast Vitamin E.
kemasan: 300 ml tuno dan 1.000 ml toples.

ELIXIR KECANTIKAN
Ini adalah cairan berharga berdasarkan campuran terampil minyak alami halus asal
biologis Argan dan Macadamia dan minyak bunga matahari. Cahaya dan segera diserap
'kaya asam lemak esensial'memberikan sentuhan kelembutan dan kecemerlangan yang
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luar biasa. Beberapa tetes merevitalisasi rambut yang paling sulit 'memelihara mereka dari
akar ke ujung tanpa menukik atau menimbangnya. Diformulasikan tanpa alkohol ' peg-
PPG 'minyak mineral atau warna buatan' diperkaya dengan Beta-karoten'antioksidan yang
efektif dan pelindung alami yang menangkal penuaan serat rambut.
ZAT FUNGSIONAL: Minyak Argan organik minyak Macadamia minyak bunga matahari -
beta-karoten.
kemasan: botol 100 ml.

SEPULUH
krim styling yang sempurna
Masker semprot intensif berdasarkan minyak Argan dan Macadamia yang berasal dari
biologis yang diformulasikan tanpa parafin dan pewarna parafin. Produk yang mengubah
semua jenis rambut dalam sekejap, memberikan kilau, kehalusan dan disiplin. Diperkaya
dengan protein Sutra dan Panthenol yangberharga
elemen alami yang memberikan hidrasi dan perlindungan.
ZAT FUNGSIONAL: Minyak Argan organik minyak macadamia organik protein sutra
minyak panthenol.
kemasan: 150 ml tidak ada botol vaporizer gas.
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