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DIKSON ARGABETA UPP FINT HÅR

Känsliga produkter är hemligheten med ångform effekter ARGABETA line up för fint hår
utan volym. Genom att kombinera cellulosa pulver och de välgörande egenskaperna hos
söta orange eterisk olja och arganolja, är hår ändar volumizzati från hjärtat av fiber från rot
till topp. Cellulosa pulver, vid kontakt med vatten, ökar i volym och vilar på håret, ökar
tätheten av hår fiber synligt förbättra konsistens. Volymen är konsoliderat tack vare
torkning och garantier till fint hår utan volym förtjockning och volumizing åtgärder. Söt
orange eterisk olja och Argan olja skyddar hår textur, vilket gör dem glans av extra briljans
och höggradigt mjukhet, medan Sls fria formler och ultra mjuk texturer helt fulländning av
behandling ARGABETA upp vilket gör det en ovärderlig bundsförvant till skönheten i fint
hår utan volym.

ARGABETA SCHAMPO UPP
Cellulosa, söt orange eterisk olja och arganolja, kännetecknas av en perfekt alkemi söt
orange eterisk olja, arganolja och pulveriserad cellulosa, som i kontakt med vatten ökar
volymen och tätheten av hår fiber. ARGABETA upp SHAMPOO fint hår är perfekt för att
rengöra håret delikat och saknar i volym, utför en åtgärd inspessente och stärkande och
avslöjar en exceptionell begåvning.
förpackning: flaskor 500 ml och 250.

BALSAM ARGABETA UPP
Pulveriserad cellulosa, söt orange eterisk olja och arganolja. Det kännetecknas av en lätt
konsistens, mjuk och krämig, perfekt för konditionering, konkretisera och tjockna håret
tunnare och utan kropp. Cellulosa pulver, som vid kontakt med vatten ökar volymen och
tätheten av hår fiber, med söt orange eterisk olja och arganolja förbättrar synligt och touch
hår textur och låta dem lysa av glans.
förpackning: flaskor 500 ml och 250.

ARGABETA VOLUMISING SPRAY UPP
Pulveriserad cellulosa, söt orange eterisk olja och arganolja. Fina hår bli omfattande och
texturerat tack själv till den synergistiska effekten av cellulosa pulver, söt orange eterisk
olja och Argan olja. ARGABETA upp VOLUMIZING SPRAY väger inte tack vare en
enhetlig konsistens och ultra tunn förångning att återställer glans till håret utan volym.
Utan sköljning.
förpackning: flaska 150 ml
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