
 

  
Tedaviler - saç bak?m? - DIKSON

DIKSON ARGABETA KADAR GÜZEL SAÇ

 roberto.colombo@muster-dikson.com

 +39 0331 1706328

DIKSON ARGABETA KADAR GÜZEL SAÇ

Hassas ürünler cilt olmadan iyi saç için bo?lukta dola?an etkileri ARGABETA s?raya s?rr?
vard?r. Selüloz toz ve tatl? portakal esans ve Argan ya?? yararl? özellikleri birle?tirerek,
volumizzati kalp lif ipucu kökünden saç uçlar? vard?r. Selüloz toz, su ile temas halinde
hacmi artar ve saç üzerinde dinlenme gözle görülür doku iyile?tirilmesi saç elyaf yo?unlu?u
artar. Birim kurutma sayesinde konsolide ve cilt kal?nla?mas? ve dudaklara eylem
olmadan saç ince ayar yapmak garanti eder. Tatl? portakal esans ve Argan ya?? saç
dokusu korur, yap?m onlar? Parlat?c? ola?anüstü parlak ve süre Sls ücretsiz formülleri ve
ultra yumu?ak katmaninda yumu?akl?k tedavi ARGABETA daha iyi saç olmadan cilt
güzelli?i için çok de?erli bir müttefik yap?m kadar tam mükemmellik dokular.

YUKARI ARGABETA ?AMPUAN
Toz selüloz, tatl? portakal esans ve Argan ya??, bir mükemmel Alchemy tatl? portakal
esans taraf?ndan Argan ya?? ile karakterizedir ve cilt ve saç elyaf yo?unlu?u selüloz, su
artar içinde hangi ki?iyle pudra. ?AMPUAN güzel saç ARGABETA bir eylem inspessente
ta??yan ve canland?r?c? ve ola?anüstü bir nur aç??a saçlar?n? hassas ve cildinde, eksik
temizlemek idealdir.
Ambalaj: ?i?e 500 ml ve 250.

SAÇ KREM? ARGABETA KADAR
Toz selüloz, tatl? portakal esans ve Argan ya??. Bu hafif bir doku, Klima, eti d??ar? için
yumu?ak ve kremsi, mükemmel ile karakterizedir ve kal?nla?mas?na saç ince ve beden
olmadan. Su ile temas halinde birim ve tatl? portakal esans ve Argan ya?? ile saç elyaf
yo?unlu?u artar selüloz tozu, gözle görülür geli?tirir ve saç dokusu dokunma ve onlar?
parlak parlakl?k sa?lar.
Ambalaj: ?i?e 500 ml ve 250.

ARGABETA VOLUMISING SPREY?
Toz selüloz, tatl? portakal esans ve Argan ya??. Saç haline hacimli ve dokulu te?ekkür
sinerjik eylem selüloz tozu, tatl? portakal esans ve Argan ya?? iyi. ARGABETA kadar
DUDAKLARA sprey bir üniforma tutarl?l?k ve geri yüklemeler için birim olmadan Saç
Parlat?c? ultra ince buharla?ma sayesinde tartmak de?il. Durulama olmadan.
Ambalaj: 150 ml ?i?e
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