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NUTRI-ARGANOWY

Perwersyjne rozja?nione w?osy i zniszczone w?osy potrzebuj? wy?szych zastrzyki
od?ywcz? jest przywrócenie równowagi wewn?trznej na specjalnie zewn?trzne struktury
pnia. NUTRI-ARGANOWY jest zabiegu kosmetycznego, który ??czy w sobie lekko?? i
kosmetycznych w?a?ciwo?ci oleju arganowego i Macadamia olej: karmi w?osy z korzeni
porady znale?? mi?kko?? elastyczno?? i jasno??.

OD?YWCZY K?PIELI
bez SLES BOGINI parabenów i barwników
Nadaje mi?kko?? i nawodnienie do wyschni?cia w?osów jest kruche i kolorowe , i nadaje
po?ysk i dyscypliny. Szanuje twój kolor w?osy farbowane.
Zawiera olej arganowy organicznych organicznych Macadamia olej , Keratyny, miód ,
dro?d?e, panthenol.
opakowania: flakon 250 i 1000 ml.

OD?YWCZE MASKA
bez parabenów i barwniki parafiny
Przywraca w?a?ciwej równowagi idrolipico i daje jedwabisto?? elastyczno?? i po?ysk na
suche w?osy jest traktowane i uszkodzony. Zawiera olej arganowy organicznych
organicznych Macadamia olej , Keratyny, miód , dro?d?e, witaminy e.
opakowanie: rury 300 ml i 1000 ml s?oik.

ELIKSIR PI?KNO?CI
mieszaniny naturalne oleje Argan i Macadamia, s?onecznik
?wiat?o i natychmiast wch?ania , oferuje niezwyk?? mi?kko?? dotyku i jasno??.
Sformu?owane bez alkoholu , paraben, PEG-PPG , olejów mineralnych i sztucznych
barwników jest wzbogacony o beta-karoten jest przeciwutleniaczem i naturalnej ochrony,
która kontrastuje starzenie si? w?ókna w?osów. Daje efekt s?aby i du?e w?osy i
dyscypliny rebeliantów , untangles, u?atwia uk?adanie i suszenie.
Zawiera Olej Argan organiczny organiczny olej naturalny olej Macadamia s?onecznika jest
beta-karoten.
opakowanie: butelki 100 ml.

DZIESI?CIU NAJLEPSZYCH
KREM IDEALNY STYL
Maska lakiernicza intensywne, ?e staje si? natychmiast wszystkich rodzajów w?osów,
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oferuje 10 korzy?ci w jednym gestem:
• daje natychmiastowe pojawienie si?
• istotne i zdrowy;
• regeneruje i od?ywia w?osy suche i zniszczone;
• dyscypliny i eliminuje elektryzowaniu si? w?osów.
• detangles w?osy i sprawia, ?e jedwabisty.
• zapobiega i zmniejsza Rozdwojonych ko?cówek;
• chroni przed upa?em grzejnej i suszark? do w?osów;
• u?atwia mycie i wykorzystanie tablicy;
• Dodaje cia?a i obj?to??;
• Nadaje w?osom blask i chroni kolor;
• zapewnia doskona?e z?o?y? d?ugoterminowych.
Zawiera olej arganowy organicznych organicznych Macadamia olej , Proteiny jedwabiu,
panthenol.
opakowanie: spray butelki nie gazu z 150 ml.
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