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SELIAR ARGAN
SEGREDO DO CABELO DE ARGAN

Ritual de beleza que aproveita a sinergia perfeita do óleo de Argan 'óleo de linhaça e
proteínas de seda' princípios activos subjacentes a todas as formulações. Ideal para
cabelos frágeis 'processados' maçante e desvitalizados.
Shampoo SHAMPOO-nutritivo de ARGAN
Limpa suavemente o cabelo de folhas brilhantes ' leve e sedoso.
embalagem: saquinho de 15ml 'por 100' frascos e 1000 ml 350.
MÁSCARA-máscara nutritiva ARGAN
Nutre e hidrata o cabelo em profundidade, tornando-os viáveis 'pente' brilhante ' sedoso e
elástico.
embalagem: 15ml sachê '100' garrafa vasos de 500 e 1000 ml.
Loção reestruturação nutrir-loção de óleo de ARGAN
Com lavagem enriquecido com queratina. Faz pente de 'seda' dos tônicos cabelos
resistentes e brilhantes sem pesar isso.
tamanho do pacote: caixa de frasco de 13 ml de 12 PCs.
BI-fase condicionador-condicionador bifásico remineralizante e fortalecedor
Com filtro Solar. Retorna a maciez e vitalidade sem pesar isso. Enrole o cabelo com uma
película protetora.
embalagem: frasco com spray 300 gás ml não.
TOTAL UM PROFISSIONAIS 15 AÇÕES
Máscara de spray concentrado ação multi-não-enxágüe enriquecida com queratina e filtro
solar.
embalagem: frasco com spray 200 ml e sem gás disponível na expo de 15 PCs.
Beleza ARGAN fluido-fluido
Illumina 'reforça' revitaliza e protege o cabelo do envelhecimento e do ataque de radicais
'resistência', fumaça e poluição atmosférica.
embalagem: flacon de sachê 3ml de 150 ml e 30 ml frasco na expo de 15 PCs.
ÓLEO de ARGAN SPRAY-spray seda seda defrizante-umidade
Nutre e hidrata o ' protege os cabelos, tornando-se brilhante e sedoso. Elimina o frizz e o
efeito eletrostático amoleceu ' disciplinado e nem pentear o cabelo com mais força.
embalagem: garrafa com bocal de pulverizador de 100 ml.
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