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DIKSON ARGABETA PARUL FIN

Produse delicate sunt secretul vaporoase efecte ARGABETA linie pentru parul fin fara
volum. Prin combinarea celuloza pulbere ?i propriet??ile benefice ale ulei esential
portocale dulci ?i ulei de Argan, capetele de p?r sunt volumizzati din fibra de la r?d?cin? la
vârf. Pulbere de celuloza, în contact cu apa, cre?te în volum ?i, odihnindu-se pe p?r,
cre?te densitatea fibrei parului vizibil imbunatatirea texturii. Volumul este consolidat
datorit? usc?rii ?i garanteaz? fin p?r f?r? volum îngro?area ?i volumizator ac?iune. Ulei
esential portocale dulci si Argan ulei protejeaz? textura parului, facandu-le str?luceasc?
extraordinar? str?lucire ?i moliciune nerafinat, în timp ce Sls gratuit formule ?i ultra soft
texturi perfectiunea complet de tratament ARGABETA sus f?cându-l un aliat nepretuit
pentru frumusetea parului fin fara volum.

ARGABETA SAMPON PÂN?
Pudr? de celuloz?, ulei esential portocale dulci ?i ulei de Argan, este caracterizat de o
perfect? alchimie dulce portocaliu ulei esential, ulei de Argan ?i pudr? de celuloz?, care în
contact cu apa creste volumul si densitatea parului fibra. ARGABETA UP ?ampon p?rul fin
este ideal pentru a curata parul delicat si lipsit de volum, efectueaz? o ac?iune
inspessente ?i revigorant ?i dezv?luie o str?lucire excep?ional?.
de ambalare: sticle de 500 ml ?i 250.

BALSAM ARGABETA SUS
Pudr? de celuloz?, ulei esential portocale dulci ?i ulei de Argan. Acesta este caracterizat
de o textura lumina, perfect neted? ?i cremos, de conditionare, carne ?i îngro?a p?rul mai
sub?ire ?i f?r? corp. Pulbere de celuloza, care, în contact cu apa, cre?te volumul ?i
densitatea fibrei parului cu ulei esential portocale dulci ?i ulei de Argan imbunatateste
vizibil ?i ating? textura parului si lasa sa straluceasca de luciu.
de ambalare: sticle de 500 ml ?i 250.

ARGABETA SPRAY VOLUMISING PÂN?
Pudr? de celuloz?, ulei esential portocale dulci ?i ulei de Argan. Bine p?rul devin
voluminoase ?i texturate mul?umiri la ac?iunea sinergic? a celuloza pulbere, ulei esential
portocale dulci si Argan oil. ARGABETA UP VOLUMIZATOR SPRAY nu cânt?re?te în jos
datorit? o consisten?? uniform? ?i ultra sub?ire vaporizare c? reface stralucire pentru par
fara volum. F?r? cl?tire.
de ambalare: flacon de 150 ml
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