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DIKSON ARGABETA AŽ FARBENÉ VLASY

Bohatý výber prírodných aktívnych látok a vyh?ada? špecifické zložky sú obalené farebné
a ošetrené vlasy ARGABETA hore. Synergické zmesi medzi keratínom a kyselinou
hyalurónovou pôsobí hlboko do štruktúry vlasov chráni a obnovuje farbené a ošetrené,
zatia? ?o rozširuje sviežos? a lesk farby odrazov. Silné svoje špecifické vlastnosti, extrakt
?erveného maku a Camellia olejov a arganového posilnenie výživné vlasy farby a
kozmetiku, bohatstvo a plnos? textúra každý recept, ktorý je výsledkom experimentovania
a výskum pokra?ova?, dokon?ite s?úbil výsledky. ARGABETA sa ošetrenie pre farbené
vlasy a pozostáva z:
ARGABETA ŠAMPÓN HORE
Keratín, Kyselina hyaluronová, ?ervený mak extrakt, olej a arganového oleja, sa vyzna?uje
tým, bohaté a krémové textúry na ultra efektívne opatrenia na farbené vlasy. Mix keratín a
regeneruje vlasy, Kyselina hyaluronová hydratuje a chráni proti starnutiu, hoci synergické
pôsobenie Red Poppy extraktu a arganového oleja a Camelia predlžuje krásu farby a lesk
reflexy.
balenia: f?aše 500 ml a 250.
ARGABETA SA MASKA
S keratín, kyselina hyalurónová, ?ervený mak extrakt, olej a arganového oleja. V?aka jeho
kompaktný a krémovú textúru, je ideálny stav, farebné vlasy, zachova? svoj lesk a aby boli
mäkké a full-telo. Mix keratín a regeneruje vlasy, Kyselina hyaluronová hydratuje a chráni
proti starnutiu, hoci synergické pôsobenie Red Poppy extraktu a arganového oleja a
Camelia predlžuje krásu farby a lesk reflexy.
balenie: 500 ml a 250 rúrky.
ARGABETA OLEJ DO
?ervený mak extrakt, olej, arganového oleja a UV filter, je olej bohatý, hustý, mäsitý
textúry, ideálne pre farbené vlasy a ošetrené. Lesk dlho-trvajúce odrazy, farba zostane
neporušený a ú?inok bývanie mix z ?ervený mak, Camellia olejov a arganového zais?uje
ochranu a mäkkos? bez mastnoty.
balenie: sprej 100 ml f?aše bez plynu.
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