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DIKSON ARGABETA DO W?OSÓW FARBOWANYCH

Wyborem naturalnych sk?adników aktywnych i wyszukiwania na konkretne sk?adniki s?
zamkni?te w kolorze i traktowane w?osy ARGABETA produktów si?. Synergiczne
po??czenie mi?dzy keratyny i kwas hialuronowy dzia?a g??boko w struktur? w?osa,
ochrony i regeneracji te kolorowe i traktowane natomiast przed?u?a ?wie?o?? i blask
koloru refleksje. Silne ich specyficzne w?a?ciwo?ci, czerwony Mak ekstraktu i Camellia
oleje i arganowego wzmocni? w?osy koloru i kosmetycznych dzialaniu, obs?ugiwane przez
bogactwo i pe?ni? tekstury ka?dy przepis, który jest wynikiem eksperymentów i bada?
nadal, uko?czy? obiecanych wyniki. Leczenie ARGABETA si? do w?osów farbowanych i
traktowane sk?ada si? z:
SZAMPON ARGABETA SI?
Z keratyny, kwas hialuronowy, czerwony Mak ekstrakt, Kamelia oleju i oleju arganowego
charakteryzuje bogata, kremowa konsystencja za bardzo skuteczne dzia?anie na w?osy.
Mix keratyny i regeneruje w?osy, kwas hialuronowy nawil?a i chroni przed starzenia si?,
podczas gdy synergistyczne dzia?anie ekstraktu czerwony MAK i oleje Argan i Camelia
przed?u?a pi?kno kolor i blask odruchów.
opakowania: butelki 500 ml i 250.
ARGABETA SI? MASKA
Z keratyny, kwas hialuronowy, ekstrakt z czerwonym makiem, Kamelia oleju i oleju
arganowego. Dzi?ki jego towarzystwa, kremowej konsystencji jest idealnie nadaje si? do
stanu w?osów farbowanych, zachowania jego blask i uczyni? je mi?kkie i mocny. Mix
keratyny i regeneruje w?osy, kwas hialuronowy nawil?a i chroni przed starzenia si?,
podczas gdy synergistyczne dzia?anie ekstraktu czerwony MAK i oleje Argan i Camelia
przed?u?a pi?kno kolor i blask odruchów.
opakowania: 500 ml i 250 rury.
ARGABETA OLEJ DO
Czerwony Mak ekstrakt, Kamelia oleju, olej arganowy i filtr UV jest olej bogaty, g?ste,
Mi?sisty tekstury, idealny dla w?osów farbowanych i leczonych. Blask odbi? d?ugotrwa?e,
kolor pozostaje nienaruszona i efekt mieszka? wymiesza? z czerwonym makiem, Camellia
oleje i arganowego zapewnia ochrony i mi?kko?? bez smaru.
opakowanie: spray 100 ml butelka nie gazu.
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