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NUTRI-ARGANO

Keist? plaukai yra dažyti arba pažeist? plauk? reikalinga didesn? maistin? injekcijos –
atkurti vidin? pusiausvyr? turi ?takos konkre?iai išor?s strukt?ros stiebo. NUTRI-ARGANO
yra grožio salon?, apimanti lengvumo ir kosmetikos savybes argano aliejaus ir Macadamia
aliejus: maitina plaukus nuo šakn? patarim? rasti minkštumo elastingum? ir ryškum?.

MAITINAMASIS VONIA
Be SLES, DEIV? paraben? ir dažai
Suteikia minkštumo ir hidratacijos sausiems plaukams yra labai trapi ir spalvota , ir suteikia
blizges? ir drausm?s. Gerbia savo plauk? spalva dažyti.
Yra argano aliejaus ekologišk? organini? Makadamijos naftos , Keratino, Medus , mieli?,
pantenolis.
pakavimo: flacon 250 ir 1000 ml.

OD? MAITINANTI KAUK?
Be parafin? paraben? ir dažai
Atstato tinkam? pusiausvyr? idrolipico ir suteikia silkiness elastingum? ir blizges? sausiems
plaukams yra gydomi ir sugadintas. Yra argano aliejaus ekologišk? organini? Makadamijos
naftos , Keratino, Medus , mieli?, Vitaminas e.
pakavimo: 300 ml ir 1000 ml stiklainis vamzdelis.

GROŽIO ELIKSYRAS
nat?ralus argano ir Makadamijos, saul?gr?ž? aliej? mišinys
Šviesos ir iš karto sugeria , si?lo touch neeilinis minkštum? ir ryškum?. Suformuluotas be
alkoholio , paraben, PEG-PPG , mineralin?s alyvos ir dirbtiniai dažai yra praturtintas beta-
karotino yra antioksidantas ir gamtos apsaugos, tuo tarpu plauk? pluoštas sen?jimo.
Suteikia poveikio plaukai silpni ir didelis plauk? ir drausm?s sukil?liai , untangles,
palengvina džiovinimo ir stili?.
Yra argano aliejaus ekologišk? organini? Makadamijos nat?ralaus aliejaus saul?gr?ž?
aliejus yra beta-karotino.
pakavimo: 100 ml buteliukas.

POPULIARIAUSI:
TOBULA STILIAUS KREMAS
Intensyvus purškimo kauk?, kuri tampa iškart vis? tip? plaukams si?lo 10 naud? ? bendr?
gestas:
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• suteikia nedelsiant išvaizd?
• gyvybiškai svarbi ir sveika;
• remonto ir maitina saus? ir pažeist? plauk?;
• disciplina ir pašalina garbanos.
• detangles plaukus ir tampa šilkiniai.
• apsaugo ir sumažina skilin?jimo;
• saugo nuo kaitros, elektrin?s virykl?s ir džiovintuvai;
• palengvina su šepe?iu ir naudoti plokštel?s;
• Priduria, k?no ir apimtis;
• Suteikia blizges? ir apsaugo spalv?;
• užtikrina puikus ilgalaikio kartus.
Yra argano aliejaus ekologišk? organini? Makadamijos naftos , šilko baltymai, pantenolis.
pakavimo: purškimo butelis be duj? iš 150 ml.
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