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M?t l?a ch?n t?t ??p c?a t? nhiên thành ph?n ho?t ??ng và tìm ki?m các thành ph?n c? th?
???c b?c trong màu và các s?n ph?m ARGABETA ch?a tr? tóc lên. S? pha tr?n hi?p ??ng
gi?a keratin và axit hyaluronic tác ??ng sâu vào c?u trúc tóc b?o v? và tái sinh nh?ng màu
và ?i?u tr? trong khi nó kéo dài ?? t??i và r?c r? c?a màu s?c ph?n ánh. M?nh tính c? th?
c?a h?, Red Poppy chi?t xu?t và trà d?u và Argan c?ng c? nuôi d??ng tóc màu s?c và th?m
M? hành ??ng, ???c h? tr? b?i s? phong phú và ??y ?? các k?t c?u c?a m?i công th?c ?ó là
k?t qu? c?a th? nghi?m và nghiên c?u ti?p t?c, hoàn thành các k?t qu? h?a. ARGABETA
lên ?i?u tr? cho ?i?u tr? màu tóc và ?i?u tr? bao g?m:
ARGABETA D?U G?I LÊN
V?i các keratin, hyaluronic acid, chi?t xu?t thu?c phi?n màu ??, trà d?u và d?u Argan, ???c
??c tr?ng b?i m?t k?t c?u phong phú và kem cho m?t hành ??ng c?c k? hi?u qu? trên màu
tóc. S? pha tr?n c?a tóc keratin và xóa các regenerates, hyaluronic acid gi? ?m và b?o v?
ch?ng lão hóa, trong khi các hành ??ng hi?p ??ng ?? Poppy chi?t xu?t d?u Argan và
Camelia kéo dài v? ??p c?a màu s?c và sáng chói c?a ph?n x?.
bao bì: chai 500 ml và 250.
ARGABETA LÊN M?T N?
V?i các keratin, hyaluronic acid, Poppy ?? gi?i nén, camellia d?u và d?u Argan. Nh? k?t
c?u nh? g?n và kem, có v? trí lý t??ng phù h?p v?i màu tóc có ?i?u ki?n, b?o v? sáng chói
c?a nó và làm cho h? m?m và toàn thân. S? pha tr?n c?a tóc keratin và xóa các
regenerates, hyaluronic acid gi? ?m và b?o v? ch?ng lão hóa, trong khi các hành ??ng hi?p
??ng ?? Poppy chi?t xu?t d?u Argan và Camelia kéo dài v? ??p c?a màu s?c và sáng chói
c?a ph?n x?.
?óng gói: 500 ml và 250 ?ng.
ARGABETA D?U LÊN
Gi?i nén thu?c phi?n màu ??, trà, d?u Argan và d?u UV b? l?c, là m?t d?u phong phú, dày
??c, meaty k?t c?u, lý t??ng cho các màu s?c ?i?u tr? tóc và ?i?u tr?. Các sáng chói c?a
các ph?n x? lâu dài, màu s?c v?n còn nguyên v?n và hi?u l?c nhà h?n h?p ???c chi?t xu?t
t? cây thu?c phi?n màu ??, Camellia d?u và Argan ??m b?o b?o v? và êm ái mà không c?n
d?u m?.
?óng gói: 100 ml spray chai không khí.
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