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DIKSON ARGABETA IKI ŠVELNIAVILNI? GYV?N? PLAUK?

Subtilus produktus yra paslaptis pavidalue poveikis ARGABETA linijos iki švelniavilni?
gyv?n? plauk? be t?rio. Derinant celiulioz?s milteliai ir nauding? savybi? saldžiojo apelsino
eterinis aliejus ir Argano aliejus, plauk? galai yra volumizzati nuo pluošto nuo šakn? iki
galiuk?. Celiulioz?s milteliai, susiliet? su vandeniu, did?ja apimtis ir pad?ta ant plauk?,
padidina plauk? pluoštas pastebimai pagerinti tekst?ros tankis. Apimtis yra ?tvirtinta d?ka
džiovinimo ir garantuoja, plon? plauk? apimtis sustor?jimas ir sud?tini? veiksm?. Saldžiojo
apelsino eterinis aliejus ir Argano aliejus apsaugo plauk? tekst?ros, tod?l jiems blizges?
neeilinis blizges? ir smulkus minkštumo, o Sls nemokamai formules ir ultra minkštas
tekst?ros visiškai tobulumo gydymo ARGABETA iki pri?mimo tai ne?kainojama
s?jungininku švelniavilni? gyv?n? plauk? be t?rio grož?.

ARGABETA ŠAMP?NAS IKI
Milteliai celiulioz?s, saldžiojo apelsino eterinis aliejus ir Argano aliejus, yra b?dingas yra
tobula Alchemija saldžiojo apelsino eterinis aliejus, argano aliejaus ir miltelin? celiulioz?,
kurie nuo s?ly?io su vandeniu padid?ja t?ris ir tankis, plauk? pluoštas. ARGABETA iki
ŠAMP?NAS švelniavilni? gyv?n? plauk? idealiai išvalyti plaukus subtilus ir tr?ksta apimtis,
atlikti veiksm? inspessente ir suteikia žvalumo ir atskleisti išimtiniais blizges?.
pakavimo: buteli? 500 ml ir 250.

KONDICIONIERIUS ARGABETA IKI
Celiulioz?s milteliai, saldžiojo apelsino eterinis aliejus ir Argano aliejus. Jis yra b?dingas
lengvos tekst?ros, sklandžiai ir kremin?s, puikiai tinka kondicionierius, papildyti ir sustor?ti
plaukai plon?ja ir be k?no. Celiulioz?s milteliai, kuri? s?ly?io su vandeniu padid?ja t?ris ir
tankis, plauk? pluoštas, saldžiojo apelsino eterinis aliejus ir Argano aliejus pagerina
matomoje vietoje ir touch plauk? tekst?ros ir leiskite jiems blizges?, blizgesys.
pakavimo: buteli? 500 ml ir 250.

ARGABETA VOLUMISING PURŠKIMO IKI
Celiulioz?s milteliai, saldžiojo apelsino eterinis aliejus ir Argano aliejus. Plon? plauk? tapti
didel?s apimties ir tekst?ruotos A?i? s?veikaujant? veiksm? celiulioz?s milteli?, saldžiojo
apelsino eterinis aliejus ir Argano aliejus. ARGABETA iki sud?tini? purškimo neturi
apsunkinti d?ka vienodos konsistencijos ir ultra plonas garavimo šiluma, kad atkuria
blizges? plauk? be t?rio. Be skalavimo.
pakavimo: butelis 150 ml
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