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ARGABETA KOLAJEN
paraben ücretsiz saç gençlik

Hydrolysed kollajen ile , Argan ya?? kamelya ya??.
DIKSON laboratuvarlar? geli?tirdik ARGABETA KOLLAJEN üç ürün Hydrolyzed kollajen
bir dizi mevcuttur , Argan ya?? kamelya ya??: ?ampuan maske ve süt gençlik uzat?r.
Benzersiz bu ürünlerin organ ve dokular?n olu?umu süreci ba?kanl?k vücudumuzun en
önemli yap?sal protein kollajen oldu?u bile?enidir. Y?llar boyunca kollajen miktar?
taraf?ndan olu?turulan bizim organizma önemli ölçüde azal?r ve vücut ve parlakl?k kayb?
saç kökü üzerinde olumsuz etkisi oldu?unu. Bu ürünlerde bulunan kollajen yeniden
yap?land?rma eylemi bu etkisi önlenmesi ve zaman zarar saç erken ya?lanma
ertelenmesine kar?? yard?mc? olur. Argan ya?? aç?s?ndan zengin E vitamini antioksidan
vard?r ve nemlendirici savunur , serbest radikaller ve kirlili?i saç. Kamelya ya?? aktif
maddeler zengin ve parlak yapmak için fatura , parlakl?k ve yumu?akl?k. Bu üç varl?k
Birli?i genç saç muhafaza uzun süre korunmas? ö?eleri ve özellikleri için ya?lanma
gecikme ideal kar???m?n? olu?turmaktad?r. Sat?r?n belirtilen tüm saç tipleri için
KOLLAJEN ARGABETA. Güzel saç üzerinde ola?anüstü etkisi.

?AMPUAN GENÇL?K UZATIR
Beslenme ve refah? için saç ile nazikçe temizler. Kollajen, saç, vücut ve hacim veren ve
erken ya?lanmaya ve hasar önleme ömrünü uzat?r. SLS (sodyum lauryl sülfat) içermiyor.
Sonuç: saçlar? daha yumu?ak ve parlak refah taraf?ndan beslenir. Tüm saç tipleri için
uygundur. Güzel saç üzerinde ola?anüstü etkisi.
Ambalaj: 250 ve 500 ml ?i?e.

UZANTI MASKE GENÇL?K
Her türlü saç canland?r?r ve a??rl?k olmadan onlar? güçlendirir , saç elyaf optimum denge
yeniden ve erken ya?lanmay? engelliyor. Tüm saç tipleri için idealdir. Güzel saç üzerinde
ola?anüstü etkisi. Sonuç: saç tekrar beslenen , parlak ve kolay taramak.
Ambalaj: tüp 250 , 500 ml kavanoz.

SÜT GENÇL?K UZATIR
Eylem remodeling kollajen ve cilt ve vücut mücadele saç ömrünü uzat?r. Saç bir koruyucu
kol ve sat?n hacim ve parlakl?k sar?l?r. Tüm saç tipleri için uygundur. Güzel saç üzerinde
ola?anüstü etkisi.
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Ambalaj: 250 ml ?i?e.
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