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DIKSON ARGABETA VAN FIJN HAAR

Delicate producten zijn het geheim van gasvormig effecten ARGABETA line-up voor fijn
haar zonder VOLUME. Door de combinatie van cellulose poeder en de heilzame
eigenschappen van sweet orange etherische olie en arganolie, zijn haar einden
volumizzati uit het hart van de vezel van wortel tot punt. Cellulose poeder, in contact met
water, toename van volume en rusten op het haar, vergroot de dichtheid van de vezel van
de haar zichtbaar verbetering van textuur. Het volume wordt geconsolideerd dankzij het
drogen en fijn haar zonder volume verdikking en volumizing actie garandeert. Zoete oranje
etherische olie en Argan olie beschermt haartextuur, waardoor ze glans van buitengewone
schittering en ongrijpbare zachtheid, terwijl Sls vrije formules en ultra zachte texturen
volledig perfectie van behandeling ARGABETA omhoog waardoor het een onschatbare
bondgenoot aan de schoonheid van fijn haar zonder volume.

ARGABETA SHAMPOO OMHOOG
Cellulose, zoete oranje etherische olie en arganolie in poedervorm, wordt gekenmerkt
door een perfecte Alchemy zoete oranje etherische olie, arganolie en gepoederd cellulose,
welke in contact met water verhoogt het volume en de dichtheid van de vezel van de
haren. ARGABETA UP SHAMPOO fijn haar is ideaal voor het reinigen van haar delicate
en ontbreekt in volume, uitvoeren van een actie-inspessente en verkwikkende en waaruit
een uitzonderlijke glans.
verpakking: flessen van 500 ml en 250.

CONDITIONER ARGABETA OMHOOG
Poedervormige cellulose, zoete oranje etherische olie en arganolie. Het wordt gekenmerkt
door een lichte textuur, glad en romig, perfect voor conditionering, vlees uit en het haar
dikker, dunner en zonder lichaam. Cellulose poeder, die in contact met water verhoogt het
volume en de dichtheid van de haren-vezel, met zoete oranje etherische olie en arganolie
verbetert zichtbaar en raak de haartextuur en laat ze schitteren van glans.
verpakking: flessen van 500 ml en 250.

ARGABETA VOLUMISING SPRAY OMHOOG
Poedervormige cellulose, zoete oranje etherische olie en arganolie. Fijn haar omvangrijke
en getextureerde Bedankt voor de synergetische werking van cellulose poeder, zoete
oranje etherische olie en Argan olie. ARGABETA UP VOLUMIZING SPRAY wordt niet
terneerdrukken dankzij een uniforme consistentie en ultra dunne verdamping dat herstelt
glans aan haar zonder volume. Zonder spoelen.
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verpakking: fles van 150 ml
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