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NUTRI-ARGAN

Garip saçlar? boyal? veya Hasarl? saç?n ihtiyac? olan yüksek besleyici enjeksiyonlar? kök
özellikle d?? yap?s?n? etkileyecek iç dengeyi sa?lamakt?r. NUTRI-ARGAN olan Argan
ya?? ve Macadamia ya?? hafiflik ve kozmetik özelliklerini birle?tiren bir güzellik bak?m?:
yumu?akl?k elastikiyeti ve parlakl??? ipuçlar? saç köklerinden beslenerek.

BANYO BESLEY?C?
SLES TANRIÇA parabens ve boyalar
Yumu?akl?k confers ve kuru saçlar için nem k?r?lgan ve renkli , ve disiplin ve parlakl?k
verir. Boyal? saç rengi sayg? duyar.
Argan ya?? organik organik Macadamia ya?? , Keratin, bal , Maya, panthenol içeren.
Ambalaj: 250 ve 1000 ml flacon.

BESLEY?C? MASKE
sert parafinler parabens ve boyalar
Restores denge idrolipico ve verir dille esnekli?ini ve kuru saçlar için Parlat?c?, tedavi ve
hasar. Argan ya?? organik organik Macadamia ya?? , Keratin, bal , Maya, e vitamini içerir.
Ambalaj: tüp 300 ml ve 1000 ml kavanoz.

GÜZELL?K ?KS?R?
Macadamia, ayçiçe?i ve Argan do?al ya?lar kar???m?
I??k ve hemen içine kapan?k , içinde a touch s?rad??? yumu?akl?k ve parlakl?k sa?lar.
Alkol , paraben, PEG-PPG formüle , madeni ya?lar ve yapay renk ile zenginle?tirilmi? beta-
karoten, antioksidan ve saç elyaf ya?lanma tezat do?al koruma oldu?unu. Verir etkisi zay?f
ve büyük saç ve disiplin isyanc?lar , untangles, , kurutma ve styling kolayla?t?r?r.
Argan ya?? içeren organik organik petrol do?al Macadamia ya?? ayçiçe?i, beta-karoten
oldu?unu.
Ambalaj: 100 ml ?i?e.

TOP TEN
MÜKEMMEL ?EK?LLEND?RME KREM
Bir anda tek bir jest olarak 10 avantaj? sunan tüm saç tipleri olur yo?un sprey maskesi:
• Acil bir görünüm kazand?r?r.
• sa?l?kl? ve çok önemli;
• onar?r ve kuru ve zarar görmü? saçlar? besler;
• disiplin ve kabarmay? ortadan kald?r?r.
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• saç detangles ve ipek gibi yapar.
• önler ve split biter azalt?r;
• aspiratör ve saç kurutma makinesi ile ?s? kar?? korur;
• f?rçalama ve plaka kullan?m?n? kolayla?t?r?r;
• Vücut ve cilt;
• Parlat?c? ekler ve rengini korur;
• mükemmel uzun vadeli kat sa?lar.
Argan ya?? organik organik Macadamia ya?? , ipek proteinleri panthenol içeren.
Ambalaj: sprey ?i?e 150 ml den benzin yok.
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