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NHP NUTRI ARGANAS
sausi, pur?s, dažyti arba trap?s plaukai

Dažytiems arba trapiems sausiems plaukams reikia aukš?iausios kokyb?s maistini?
medžiag?, kad b?t? atkurta vidin? pusiausvyra ir tikslingai kondicionuota išorin? stiebo
strukt?ra. NUTRI-ARGAN yra grožio proced?ra, kuri sujungia lengvum? ir kosmetines
savybes
Argano ir Makadamijosaliejus: plaukai, maitinami nuo šakn? iki gal?, atgauna minkštum?,
elastingum? ir lengvum?.

MAITINAMOJI VONIA
Subtili vonia, suformuota be SLES DEA' Paraben? ir dažikli?. Turtingas organini? Argano
ir Makadamijos aliej? ir maitina ir restrukt?rizuoti nat?rali? veikli?j? medžiag?, ji suteikia
hidratacijos ir minkštumo sausiems, trapiems ir spalvotiems plaukams ir suteikia blizges? ir
drausm?. Gerbkite dažyt? plauk? spalv?.
FUNKCIN?S MEDŽIAGOS: Ekologiškas argano aliejus Ekologiškas Makadamijos aliejus
Keratino medus - Panthenol alaus miel?s.
pakuot?je: 250 ir 1000 ml buteliai.

MAITINAMOJI KAUK?
Intensyvi ir giliai maitinamoji kauk? be Parabens parafin? ir dažikli?, pagamint? iš
ekologišk? Argano ir Makadamijos aliej? bei nat?rali? restrukt?rizavimo ir stiprinan?i?
medžiag?. Jis atkuria tinkam? hidro-lipid? pusiausvyr? ir suteikia šilkiškum?, elastingum? ir
blizges? apdoroti ir pažeisti sausiems plaukams.
Jis reguliuoja purius plaukus ir atlieka išskirtin? anti-radikal? ir antioksidacin? poveik?,
apsaugant? spalv? laikui b?gant.
FUNKCIN?S MEDŽIAGOS: Ekologiškas argano aliejus Ekologiškas Makadamijos aliejus
Keratino medus - alaus mieli? vitaminas E.
pakuot?: 300 ml tuno ir 1000 ml indelis.

GROŽIO ELIKSYRAS
Tai taurusis skystis, pagamintas iš sumaniai sumaišyt? smulki? nat?rali? argano ir
Makadamijos bei saul?gr?ž? aliejaus biologin?s kilm?s aliej?. Lengvas ir iš karto
absorbuojamas, turintis daug nepakei?iam? riebal? r?gš?i?,suteikia nepaprasto
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prisilietimo minkštumo ir blizgesio. Keli lašai atgaivina sunkiausius plaukus, maitinan?ius
juos nuo šakn? iki gal?, j? neazodami ir nesverdami. Be alkoholio gaminamos paraben?
PEG-PPG mineralin?s alyvos ar dirbtin?s spalvos yra praturtintos Beta karotinu –efektyvia
antioksidante ir nat?ralia apsauga, neutralizuojan?ia plauk? pluošto sen?jim?.
FUNKCIN?S MEDŽIAGOS: Ekologiškas argano aliejus Ekologiškas Makadamij? aliejus
Saul?gr?ž? aliejus - Beta karotinas.
pakuot?: 100 ml buteliukas.

DEŠIMTIES
puikus stiliaus kremas
Intensyvi purškimo kauk?, kurios pagrind? sudaro biologin?s kilm?s Argano ir 
Makadamijos aliejus, pagamintas be parafin? parafin? ir dažikli?. Produktas, kuris
akimirksniu transformuoja visus plauk? tipus, suteikdamas blizges?, šilkiškum? ir drausm?.
Praturtintas tauriaisiais šilko ir panteenoliobaltymais
nat?ral?s elementai, kurie suteikia hidratacij? ir apsaug?.
FUNKCIN?S MEDŽIAGOS: Ekologiškas argano aliejus Ekologiškas Makadamijos aliejus
Šilko baltymai Panthenol.
pakuot?: 150 ml be duj? garintuvo buteliuko.
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