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Nat?ral?s aktyv?s ingredientai ir ieškoti konkre?i? sudedam?j? dali? pasirinkimas yra ?d?ti
? spalvos ir gydyt? plauk? ARGABETA produkt? iki. Sinerginis mišinys tarp keratino ir
hialurono r?gštis veikia giliai ? plauk? strukt?r? apsaugoti ir regeneruoti nudažyti ir apdoroti
o ji išple?ia šviežumo ir blizges? ir spalv? atspindžiai. Stiprus j? specifines savybes,
raudonos aguon? ekstrakto ir Camellia aliejus ir Argano sustiprinti maitinamasis plauk?
spalva ir kosmetikos, remiam? veiksm? turtingum? ir pilnatv?, tekst?ros, kiekvienas
receptas yra eksperimentavimo rezultatas ir mokslini? tyrim? t?sti, užbaigti pažad?jo
rezultatai. ARGABETA iki gydymo dažytiems plaukams ir susideda iš:
ARGABETA ŠAMP?NAS IKI
Su keratino, hialurono r?gštis, raudon? aguon? ekstrakto, camellia aliejus ir Argano aliejus,
yra b?dingas turtingas ir kremin?s tekst?ros, itin veiksmingai kovoti su spalvos plauk?.
Keratino ir regeneruoja plauk? mišinys, hialurono r?gštis dr?kina ir apsaugo nuo sen?jimo,
o s?veikaujant? veiksm? raudonos aguon? ekstrakto ir Argano aliej? ir Camelia prailgina
grožio, spalv? ir blizges? refleks?.
pakavimo: buteli? 500 ml ir 250.
ARGABETA IKI KAUK?
Su keratino, hialurono r?gštis, raudonos aguonos ekstraktas, camellia aliejus ir Argano
aliejus. Jo kompaktiškas ir kremin?s tekst?ros, yra idealiai tinka s?lyga dažytiems
plaukams, išsaugoti savo blizges? ir kad jie minkšti ir sodrios. Keratino ir regeneruoja
plauk? mišinys, hialurono r?gštis dr?kina ir apsaugo nuo sen?jimo, o s?veikaujant?
veiksm? raudonos aguon? ekstrakto ir Argano aliej? ir Camelia prailgina grožio, spalv? ir
blizges? refleks?.
pakuot?: 500 ml ir 250 vamzdžiai.
ARGABETA ALIEJAUS IKI
Su raudonos aguon? ekstrakto, camellia aliejaus, argano aliejaus ir UV filtras, yra yra
aliejus turtingas, tankus, m?siškas tekst?ros, idealiai tinka dažytiems plaukams ir
apdorotos. Ilgalaikis atspindžiai blizges?, spalva išlieka nepakitusi ir b?sto mišinys iš
Raudona Aguona tikslu Camellia aliejus ir Argano užtikrina apsaug? ir minkštumo be
riebal?.
pakuot?: 100 ml purškimo butelis be duj?.
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