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NUTRI-ARGAN

Výstredný vlasy farbené alebo poškodené vlasy potrebujú vyššiu nutri?nú injekcie je
obnovi? vnútornú rovnováhu ovplyvni? konkrétne vonkajšou štruktúrou stonky. NUTRI-
ARGAN je kozmetické ošetrenie, ktoré kombinuje ?ahkos? a kozmetických vlastnostiach
arganového oleja a Macadamia olej: živí vlasy od korienkov tipy našiel mäkkosti pružnos?
a jas.

VÝŽIVNÉ KÚPELE
bez SLES, BOHY?A parabény a farbivá
Ude?uje mäkkos? a hydratácia pre suché vlasy je krehký a farebné , a dáva topánok a
disciplínu. Rešpektuje farbu vlasov na farbené.
Obsahuje arganového oleja organické organické Macadamia olej , Keratín, med ,
kvasinky, panthenol.
balenie: flacon 250 a 1000 ml.

VÝŽIVNÉ MASKY
bez parabénov parafíny a farbivá
Obnovuje rovnováhu idrolipico a dáva hedvábnost pružnos? a lesk suché vlasy ošetrené a
poškodené. Obsahuje arganového oleja organické organické Macadamia olej , Keratín,
med , kvasinky, vitamín e.
balenia: trubica 300 ml a 1000 ml pohára.

EMULZIA
zmes prírodných olejov Argan a Macadamia, Slne?nica
Svetlo a okamžite vstrebáva , ponúka dotyk mimoriadnu jemnos? a jas. Formulované bez
alkoholu , paraben, PEG-PPG , minerálne oleje a umelé farby je obohatený o beta-karotén
je antioxida?né a prirodzenú ochranu, ktorá kontrastuje starnutie vlasy vlákien. Efekt dáva
vlasy slabé a ve?ké vlasy a disciplína rebelov , untangles, u?ah?uje sušenie a styling.
Obsahuje arganového oleja organické organické olej Macadamia prírodného oleja
slne?nice je beta-karotén.
balenia: f?ašu 100 ml.

TOP TEN
DOKONALÝ STYLING KRÉM
Intenzívny sprej masku, ktorá sa stáva instant všetky typy vlasov ponúka 10 hlavných
výhod jednotného gesto:
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• dáva okamžité vzh?ad
• životne dôležité a zdravé;
• opravy a vyživuje suché a poškodené vlasy;
• disciplína a eliminuje strapatenie.
• kondicionér vlasy a robí to hodvábne.
• zabra?uje a znižuje štiepeniu;
• chráni pred teplom platni?ka a suši? vlasov;
• u?ah?uje kefovanie a používanie dosku;
• Dodá vlasom tvar a objem;
• Dodáva lesk a chráni farbu;
• zais?uje dokonalé dlhodobé zloži?.
Obsahuje arganového oleja organické organické Macadamia oil , hodvábne proteíny,
panthenol.
balenia: spray f?aša bez plynu od 150 ml.
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