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ARGABETA COLLAGEN
Paraben mi?n phí tóc cho thanh thi?u niên

V?i hydrolysed collagen , d?u Argan Camellia d?u.
Phòng thí nghi?m DIKSON ?ã phát tri?n ARGABETA COLLAGEN là m?t lo?t các ba s?n
ph?m Hydrolyzed collagen , d?u Argan Camellia d?u: d?u g?i ??u m?t n? và s?a kéo dài
thanh thi?u niên. Các thành ph?n ??c ?áo c?a các s?n ph?m này là Collagen là c?u trúc
protein quan tr?ng nh?t c?a c? th? chúng ta mà ch? trì quá trình hình thành c?a các c?
quan và mô. Trong nh?ng n?m qua s? ti?n c?a collagen ???c t?o ra b?i c? th? c?a chúng
tôi là gi?m ?áng k? và tác ??ng tiêu c?c trên g?c tóc là s? m?t mát c?a bóng và c? th?.
Hành ??ng chuy?n d?ch c? c?u c?a collagen ch?a trong các s?n ph?m giúp ?? ch?ng l?i
này có hi?u l?c b?ng cách ng?n ch?n và trì hoãn trong th?i gian thi?t h?i c?a lão hóa s?m
c?a tóc. D?u argan là giàu vitamin E có ch?t ch?ng oxy hoá và lo?i kem d??ng ?m b?o v? ,
tóc t? g?c t? do và ô nhi?m. Camellia d?u giàu ch?t ho?t ??ng và ???c ch?ng nh?n ?? th?c
hi?n các sáng chói , ?? sáng và êm ái. Các công ?oàn c?a các tài s?n ba c?u thành s? pha
tr?n lý t??ng cho tr? tóc gi? l?i th?i gian dài b?o qu?n m?c và tính ch?t ch?m tr? lão hóa.
Dòng ch? ra COLLAGEN ARGABETA cho t?t c? các ki?u tóc. M? tóc ?nh h??ng b?t
th??ng.

D?U G?I ??U KÉO DÀI THANH THI?U NIÊN
Nh? nhàng làm s?ch v?i dinh d??ng và h?nh phúc ?? tóc. Collagen kéo dài cu?c s?ng c?a
tóc cho nó c? th? và kh?i l??ng và ng?n ng?a thi?t h?i c?a lão hóa s?m. Không ch?a SLS
(sodium lauryl sulfate). K?t qu?: tóc nh? nhàng h?n và phát sáng ?n b?i affluence. Thích
h?p cho t?t c? các ki?u tóc. M? tóc ?nh h??ng b?t th??ng.
?óng gói: chai 250 và 500 ml.

M? R?NG M?T N? THANH NIÊN
Revitalizes t?t c? các lo?i tóc và t?ng c??ng chúng mà không cân n?ng , b?ng cách khôi
ph?c l?i s? cân b?ng t?i ?u c?a các s?i tóc và ng?n ng?a lão hóa s?m. Lý t??ng cho t?t c?
các ki?u tóc. M? tóc ?nh h??ng b?t th??ng. K?t qu?: tóc m?t l?n n?a cho ?n , t??i sáng và
d? dàng ?? ch?i.
?óng gói: ?ng 250 , 500 ml chai.

S?A KÉO DÀI THANH THI?U NIÊN
Collagen remodelling hành ??ng và kéo dài cu?c s?ng tóc b?ng cách ch?ng l?i s? m?t mát
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c?a kh?i l??ng và c? th?. Tóc ???c b?c trong m?t kh?i l??ng tay áo và mua b?o v? và t?a
sáng. Thích h?p cho t?t c? các ki?u tóc. M? tóc ?nh h??ng b?t th??ng.
?óng gói: chai 250 ml.
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