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DIKSON ARGABETA CABELO FINO

Produtos delicados são o segredo de efeitos vaporosas ARGABETA em fila para os
cabelos finos sem VOLUME. Através da combinação de celulose em pó e as
propriedades benéficas do óleo essencial de laranja doce e óleo de Argan, pontas do
cabelo são volumizzati do coração da fibra da raiz às pontas. Pó de celulose, em contacto
com a água, aumenta de volume e, descansando sobre o cabelo, aumenta a densidade
da fibra capilar melhorando visivelmente a textura. O volume é consolidado graças a
secagem e garante à multa cabelos sem volume espessamento e volumizing ação. Óleo
essencial de laranja doce e Argan óleo protege a textura do cabelo, tornando-os brilho de
extraordinário brilho e maciez impalpável, enquanto Sls fórmulas grátis e ultra macio
texturas completa perfeição do tratamento ARGABETA por torná-lo um aliado inestimável
para a beleza dos cabelos finos sem volume.

SHAMPOO ARGABETA ACIMA
Pó de celulose, óleo essencial de laranja doce e óleo de Argan, é caracterizada por um
perfeita alquimia doce óleo essencial de laranja, óleo de Argan e em pó de celulose, que
em contato com a água aumenta o volume e a densidade da fibra capilar. ARGABETA UP
SHAMPOO cabelos finos é ideal para limpar os cabelos delicados e sem volume,
realizando uma ação inspessente e revigorante e revelando um brilho excepcional.
embalagem: garrafas de 500 ml e 250.

CONDICIONADOR ARGABETA ACIMA
Celulose em pó, óleo essencial de laranja doce e óleo de Argan. É caracterizada por uma
textura leve, suave e cremosa, perfeita para o condicionamento, a carne para fora e
engrossar o cabelo fino e sem corpo. Pó de celulose, que, em contacto com a água,
aumenta o volume e a densidade da fibra capilar, com óleo essencial de laranja doce e
óleo de Argan melhora visivelmente e tocar a textura do cabelo e deixá-los brilhar de
gloss.
embalagem: garrafas de 500 ml e 250.

SPRAY DE VOLUME ARGABETA ACIMA
Celulose em pó, óleo essencial de laranja doce e óleo de Argan. Tudo bem o cabelo que
se tornar volumoso e textured graças à ação sinérgica de pó de celulose, óleo essencial
de laranja doce e Argan óleo. ARGABETA UP VOLUMIZING SPRAY não pesa para baixo
graças a uma consistência uniforme e ultra fina vaporização que restaura brilho ao cabelo
sem volume. Sem enxágue.
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embalagem: garrafa de 150 ml
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