
 

  
Tratamentos - cuidados com os cabelos - DIKSON

DIKSON ARGABETA CABELO COLORIDO

 roberto.colombo@muster-dikson.com

 +39 0331 1706328

DIKSON ARGABETA CABELO COLORIDO

Uma excelente selecção de ingredientes ativos naturais e a busca por ingredientes
específicos são encerradas em cor e cabelos tratados ARGABETA produtos acima. A
mistura sinérgica entre queratina e o ácido hialurônico age profundamente na estrutura
capilar protegendo e regenerando aqueles coloridos e tratados enquanto estende-se a
frescura e o brilho de reflexões de cor. Forte de suas propriedades específicas, o extrato
de Red Poppy e óleos de camélia e Argan reforçar a nutrição cabelo cor e cosmético
ação, apoiada pela riqueza e plenitude da textura de cada receita que é o resultado da
experimentação e a investigação continuará, completar os resultados
prometidos. ARGABETA até tratamento para cabelos pintados e tratados consiste em:
SHAMPOO ARGABETA ACIMA
Com queratina, ácido hialurônico, extrato de papoilas vermelho, óleo de camélia e óleo de
Argan, é caracterizada por uma textura rica e cremosa para uma ação eficaz ultra no
cabelo colorido. A mistura de cabelo queratina e regenera, ácido hialurônico hidrata e
protege contra o envelhecimento, enquanto a ação sinérgica de extrato vermelho papoula,
óleos de Argan e Camelia prolonga a beleza da cor e brilho de reflexos.
embalagem: garrafas de 500 ml e 250.
ARGABETA MÁSCARA
Com queratina, ácido hialurônico, extrato de Poppy vermelho, óleo de camélia e óleo de
Argan. Graças a sua textura cremosa e compacta, é ideal para condicionar os cabelos
coloridos, preservar seu brilho e fazê-los, macio e encorpado. A mistura de cabelo
queratina e regenera, ácido hialurônico hidrata e protege contra o envelhecimento,
enquanto a ação sinérgica de extrato vermelho papoula, óleos de Argan e Camelia
prolonga a beleza da cor e brilho de reflexos.
embalagem: 500 ml e 250 tubos.
ARGABETA PETRÓLEO
Com extrato de papoilas vermelho, óleo de camélia, óleo de Argan e filtro UV, é um óleo
rico, denso, meaty textura, ideal para cabelos pintados e tratado. O brilho das reflexões
duradouro, a cor permanece intacta e o efeito mistura extraída da papoila vermelha de
habitação, óleos de camélia e Argan garante proteção e maciez sem graxa.
embalagem: spray de 100 ml frasco sem gás.
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