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DIKSON ARGABETA UPP FÄRGAT HÅR

Ett fint urval av naturliga aktiva ingredienser och Sök efter specifika ingredienser är
inkapslad i färgat och behandlat hår ARGABETA produkter upp. En synergistisk blandning
mellan keratin och hyaluronsyra fungerar djupt in i hårets struktur skydd och regenerering
av de färgade och behandlas medan det utökar den friskhet och briljans av färg
reflektioner. Stark av deras särskilda egenskaper, den röda vallmon extrakt och Camellia
oljor och Argan förstärka den närande hår färg och kosmetiska åtgärder, stöds av rikedom
och fullheten av strukturen på varje recept som är resultatet av experiment och forskning
fortsätter, slutföra de utlovade resultaten. ARGABETA upp behandling för färgat hår och
behandlas består av:
ARGABETA SCHAMPO UPP
Med keratin, hyaluronsyra, röd vallmo extrakt, camellia olja och arganolja, kännetecknas
av en rik och krämig konsistens för en ultra effektiv åtgärd på färgat hår. Mixen av keratin
och återskapar hår, hyaluronsyra återfuktar och skyddar mot åldrande, medan den
synergistiska effekten av röda vallmon extrakt och Argan oljor och Camelia förlänger
skönheten i färg och briljans av reflexer.
förpackning: flaskor 500 ml och 250.
ARGABETA UPP MASK
Med keratin, hyaluronsyra, röd vallmo extrakt, camellia olja och arganolja. Tack vare dess
kompakta och krämig konsistens, är idealiska för villkora färgat hår, bevara sin briljans och
göra den mjuk och fyllig. Mixen av keratin och återskapar hår, hyaluronsyra återfuktar och
skyddar mot åldrande, medan den synergistiska effekten av röda vallmon extrakt och
Argan oljor och Camelia förlänger skönheten i färg och briljans av reflexer.
förpackning: 500 ml och 250 tuber.
ARGABETA OLJA UPP
Med röd vallmo extrakt, camellia olja, arganolja och UV-filter, är en olja rik, tät, köttig
konsistens, perfekt för färgat hår och behandlade. Briljans av långvarig reflektioner, färgen
förblir intakt och effekten bostäder mix utvinns ur röd vallmo, Camellia oljor och Argan
garanterar skydd och mjukhet utan fett.
förpackning: flaska 100 ml spray gas.
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