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SELIAR ARGAN
ARGAN TÓC BÍ M?T

Nghi l? v? ??p mà ph?i m?t l?i th? c?a s?c m?nh t?ng h?p hoàn h?o c?a d?u Argan 'd?u h?t
lanh và l?a protein' nguyên t?c ho?t ??ng xuyên t?t c? các công th?c. Lý t??ng cho tóc
m?ng manh 'x? lý' ngu si ??n ??n và devitalized.
ARGAN nuôi d??ng d?u g?i ??u d?u g?i ??u
Nh? nhàng làm s?ch lá tóc sáng bóng ' ánh sáng và m??t.
?óng gói: 15 ml gói 'b?i 100' l? và 1000 ml 350.
M?t n? m?t n? nuôi d??ng ARGAN
Nuôi d??ng và ?m mái tóc c?a b?n ? ?? sâu, làm cho chúng kh? thi 'ch?i' bóng ' m??t và
?àn h?i.
?óng gói: 15 ml gói '100' chai l? t? 500 và 1000 ml.
ARGAN nuôi d??ng d?u LOTION kem d??ng da tái c? c?u
V?i r?a làm giàu v?i keratin. Làm cho thu?c b? tóc kháng 'm??t' l??c và t??i sáng mà không
cân n?ng.
kích th??c gói: 13 ml chai thu?c h?p c?a 12 chi?c.
BI-giai ?o?n ?i?u hòa không khí-?i?u hòa hai pha remineralizing và Strengthener
V?i n?ng l??ng m?t tr?i b? l?c. Tr? v? s? m?m m?i và s?c s?ng mà không có tr?ng l??ng
nó. Qu?n tóc v?i m?t b? phim b?o v?.
?óng gói: chai v?i phun 300 ml khí không.
T?T C? M?T HÀNH ??NG 15 CHUYÊN NGHI?P
M?t n? phun t?p trung vào hành ??ng ?a-no-r?a làm giàu v?i keratin và kem ch?ng n?ng.
?óng gói: chai x?t 200 ml và không khí có s?n t?i h?i ch? tri?n lãm t? 15 máy tính.
Ch?t l?ng ch?t l?ng ARGAN làm ??p
Illumina 't?ng c??ng' revitalises và b?o v? tóc t? già và kh?i b? t?n công b?i các g?c t? do
'phong hoá' khói và s??ng mù.
?óng gói: gói 3 ml flacon c?a 150 ml và 30 ml chai t?i h?i ch? tri?n lãm t? 15 máy tính.
D?U ARGAN phun phun L?A m??t defrizzer-?m
Nuôi d??ng và moisturises các ' b?o v? tóc, làm cho nó bóng và m??t. Lo?i b? frizz và có
hi?u l?c t?nh ?i?n làm m?m ' x? lý k? lu?t và th?m chí ch?i tóc c?a tôi khó kh?n h?n.
?óng gói: chai v?i 100 ml phun vòi phun.
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