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NUTRI-ARGAN

 bbazar@globelife.com

 +39 0331 1706328

NUTRI-ARGAN

Kinky hår är färgat eller skadat hår i behov av högre näringsmässiga injektioner är att
återställa inre balans att påverka särskilt den yttre strukturen av stammen. NUTRI-ARGAN
är en skönhetsbehandling som kombinerar lätthet och kosmetiska egenskaper arganolja
och Macadamia Olja: näring håret från rötterna till tips hittade mjukhet elasticitet och
ljusstyrka.

NÄRANDE BAD
utan SLES, GUDINNAN parabener och färgämnen
Ger mjukhet och fukt torka håret är sprött och färgade , och ger glans och disciplin.
Respekterar din hårfärg färgade.
Innehåller arganolja ekologisk ekologiskt Macadamia olja , Keratin, honung , jäst,
panthenol.
förpackning: flacon 250 och 1000 ml.

NÄRANDE MASK
utan paraffins, parabener och färgämnen
Återställer balansen idrolipico och ger silkiness elasticitet och glans till torrt hår behandlas
och skadade. Innehåller arganolja ekologisk ekologiskt Macadamia olja , Keratin, honung ,
jäst, e-vitamin.
förpackning: röret 300 ml och 1000 ml burk.

BEAUTY ELIXIR
blandning av naturliga oljor av Argan och Macadamia, solros
Ljus och omedelbart absorberas , erbjuder en touch extra mjukhet och ljusstyrka.
Formulerade utan alkohol , paraben, PEG-PPG , mineraloljor och artificiella färger är
berikad med beta-karoten är en antioxidant och naturliga skydd som kontrasterar
åldrandet hår fiber. Ger effekt till hår svag och stora hår och disciplin rebellerna , trassliga,
underlättar torkning och styling.
Innehåller arganolja ekologisk ekologisk olja av Macadamia natural olja av solros är
betakaroten.
förpackning: flaska på 100 ml.

TOPP TIO
PERFEKT STYLING CREAM
Intensiv spray mask som blir ett ögonblick alla hårtyper erbjuder 10 fördelar i en enda
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gest:
• ger en omedelbar utseende
• vital och frisk;
• reparationer och ger näring åt torrt och skadat hår.
• disciplin och eliminerar Frizz.
• reder ut håret och gör den silkeslen.
• förebygger och minskar kluvna hårtoppar;
• skyddar mot värmen i kokplatta och hårtork;
• underlättar det tandborstning och användning av plåten;
• Tillför kroppen och volym;
• Ger glans och skyddar färg;
• säkerställer en perfekt långsiktiga gånger.
Innehåller arganolja ekologisk ekologiskt Macadamia olja , silk proteiner, panthenol.
förpackning: spray flaska ingen gas från 150 ml.
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