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NHP NUTRI ARGAN
torrt, frissigt, färgat eller sprött hår

Färgat eller sprött torrt hår behöver överlägsna näringsämnen både för att återställa den
inre balansen och för att konditionisera stammens yttre struktur på ett riktat sätt. NUTRI-
ARGAN är en skönhetsbehandling som kombinerar ljushet och kosmetiska egenskaper
hos
Argan och Macadamiaolja: håret näring från rötterna till spetsarna återfår mjukhet,
elasticitet och lätthet.

NÄRANDE BAD
Delikat bad formulerat utan SLES DEA Parabener och färgämnen. Rik på ekologiska 
Argan- och Macadamia-oljor och närande och omstrukturerande naturliga aktiva
ingredienser, ger det hydrering och mjukhet till torrt, sprött och färgat hår och ger glans
och disciplin. Respektera färgen på färgat hår.
FUNKTIONELLA ÄMNEN: Organisk ArganOlja Organisk MacadamiaOlja Keratin Honung -
Panthenol Brewer's Jäst.
förpackning: flaskor på 250 och 1 000 ml.

NÄRANDE MASK
Intensiv och djup näring mask utan Parabens Paraffins och färgämnen baserat
på organiska Argan och Macadamia oljor och naturliga omstrukturering och stärkande
ämnen. Det återställer rätt hydro-lipidbalans och ger silkeslenhet, elasticitet och glans till
behandlat och skadat torrt hår.
Det reglerar frissigt hår och utför en exceptionell antiradikal och antioxidantverkan som
skyddar färgen över tid.
FUNKTIONELLA ÄMNEN: Organisk ArganOlja Organisk MacadamiaOlja Keratin Honung -
Bryggerjäst Vitamin E.
förpackning: 300 ml tuno och 1 000 ml burk.

SKÖNHET ELIXIR
Det är en dyrbar vätska baserad på en skicklig blandning av fina naturliga oljor av
biologiskt ursprung av Argan och Macadamia och solrosolja. Lätt och omedelbart
absorberad " rik på essentiella fettsyror" ger en extraordinär touch mjukhet och briljans.
Några droppar återupplivar det svåraste håret som ger näring från rötterna till ändarna

                               pagina 1 / 2



utan att gå sönder eller tynga ner det. Formulerad utan alkohol parabenernas PEG-PPG
mineraloljor eller konstgjorda färger" berikas med Betakaroten"en effektiv antioxidant och
naturlig skyddande som motverkar åldrandet av hårfibern.
FUNKTIONELLA ÄMNEN: Organisk Arganolja Organisk MacadamiaOlja Solrosolja -
Betakaroten.
förpackning: 100 ml flaska.

TIO
perfekt stylingkräm
Intensiv spraymask baserad på Argan och Macadamia olja av biologiskt ursprung
formulerad utan paraffiner paraffiner och färgämnen. En produkt som förvandlar alla
hårtyper på ett ögonblick, vilket ger glans, silkeslenhet och disciplin. Berikad med dyrbara
silke- och panthenolproteiner
naturliga element som ger hydrering och skydd.
FUNKTIONELLA ÄMNEN: Organisk Arganolja Organiska Macadamia Oil Silk Proteins
Panthenol.
förpackning: 150 ml ingen gasförångareflaska.
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